
วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

1709
ค่าเช่า IP Radio พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับใช้ภารกิจรายงานข่าวการ
ชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษา

38,520.00          38,520.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มโอที เรดิโอ จ ากัด 38,520.00           บริษัทเอ็มโอที เรดิโอ จ ากัด 38,520.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120040 08/12/2020

354
เพ่ือด าเนินการจัดหาฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ News Center 4.0 และ
 IQ News Clips ประจ าปี 2564

767,832.00         767,832.00             767,832.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 767,832.00          บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 767,832.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120060 09/12/2020

1729 ค่าติดต้ัง/ป้าย LED (ลานจอดรถอาคาร C ) 50,477.25          50,477.25              50,477.25          เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม 50,477.25           บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม 50,477.25                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120081 14/12/2020

1718 จัดหา Adobe ใช้ใน ส.ส.ท. ปี 2564 4,836,293.00      4,671,513.00          4,836,293.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 4,671,513.00       บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 4,671,513.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120088 15/12/2020

381 เพ่ือจ้าง Project Manager 720,000.00         720,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย จีรพัฒน์ จักรโนวรรณ 720,000.00          นาย จีรพัฒน์ จักรโนวรรณ 720,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120103 15/12/2020

382 เพ่ือจ้าง Senior Programmer 612,000.00         612,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย เท่ียงธรรม คงสุผล 612,000.00          นาย เท่ียงธรรม คงสุผล 612,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120104 15/12/2020

378 เพ่ือจ้าง UX,UI Design 504,000.00         504,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชวพล กีรติรัตน์ 504,000.00          นาย ชวพล กีรติรัตน์ 504,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120106 15/12/2020

379 เพ่ือจ้าง Mobile Developer 1 คุณาพจน์ ทองค าสุข 540,000.00         540,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย คุณาพจน์ ทองค าสุข 540,000.00          นาย คุณาพจน์ ทองค าสุข 540,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120107 15/12/2020

380 เพ่ือจ้าง Mobile Developer 2 นายพรสถิตย์ คงสุผล 540,000.00         540,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย พรสถิตย์ คงสุผล 540,000.00          นาย พรสถิตย์ คงสุผล 540,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120108 15/12/2020

355
ด าเนินการจัดจ้างการบริการข้อมูลรายงานผลส ารวจการวัดความ
นิยม (AGB) ประจ าปี 2564

3,121,800.11      3,105,600.01          3,121,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย ร 3,105,600.01       บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย ร 3,105,600.01              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120117 16/12/2020

1726
เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีไม่สามารถ Update โปรแกรม ส าหรับใช้งาน
ทรัพย์สิน

18,585.90          18,585.90              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 18,585.90           บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 18,585.90                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120142 17/12/2020

1723 งานเปล่ียนหลอดไฟแสงสว่าง ศูนย์ขอนแก่น 8,060.00            8,060.00                8,060.00            เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 8,060.00             นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 8,060.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120144 17/12/2020

1725 งานบ ารุงรักษา ระบบท่อดูดควันและท่อเดรนไขมัน โรงอาหาร 69,550.00          69,550.00              69,550.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เทอร์โก เซอร์วิส จ ากัด 69,550.00           บริษัท เทอร์โก เซอร์วิส จ ากัด 69,550.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120152 17/12/2020

1714 งานซ่อมทีวี ขนาด 60 น้ิว เพ่ือรองรับงานห้องประชุม 6,955.00            6,955.00                6,955.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 6,955.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 6,955.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120154 17/12/2020

1720 ขออนุมัติซ่อมอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร ศูนย์ หาดใหญ่ 2,610.80            2,610.80                2,610.80            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 2,610.80             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 2,610.80                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120156 17/12/2020

1027
ค่าบริการาข้อมูลข่าวสารและภาพวีดีโอ Thompson Reuter 
ประจ าปี 2564

7,673,992.92      7,673,992.92          7,673,992.92      เฉพาะเจาะจง บจ. ธอมสัน รอยเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 7,673,992.92       บจ. ธอมสัน รอยเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 7,673,992.92              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120159 17/12/2020

89 ค่าผลิตรายการ คิดสนุก ไตรมาส 1-2/2564 6,687,500.00      6,687,500.00          6,687,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 6,687,500.00       บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 6,687,500.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120160 16/12/2020

1712 งานจัดจ้างงานซ่อมโปรเจ็คเตอร์ สัมมนา 3 5,885.00            5,885.00                5,885.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 5,885.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 5,885.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120163 17/12/2020

1730 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สุขาภิบาลท่ีต้องใช้ในงานวิศวกรรม ปี64 56,372.95          56,372.95              56,372.95          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี 1 อินเตอร์เทรด จ ากัด 56,372.95           บริษัท พี 1 อินเตอร์เทรด จ ากัด 56,372.95                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120164 17/12/2020

1707
จัดหา Face Scan ทดแทน Finger Scan ส าหรับใช้งานอาคาร B ช้ัน
 1 และอาคาร C ช้ัน 1

106,465.00         106,465.00             106,465.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรลเอ โกลบอล จ ากัด 106,465.00          บริษัท คอนโทรลเอ โกลบอล จ ากัด 106,465.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120167 18/12/2020

359 จัดหา iPad พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ 197,479.20         195,553.20             197,479.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 195,553.20          บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 195,553.20                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120172 18/12/2020

1727 ขออนุมัติจัดจ้างงานเดินสายแลน CAT6 พร้อม ติดต้ัง OUTLET 24,610.00          24,610.00              24,610.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ดับเบ้ิล พลัส จ ากัด 24,610.00           บริษัท พี ดับเบ้ิล พลัส จ ากัด 24,610.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120173 18/12/2020

1724
ขออนุมัติจัดจ้างงานบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลังกายห้อง Fitness 
ประจ าปี 2564

12,000.00          12,000.00              12,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเวสารัชช์ธปราชญ์  รุ่งพาทรั 12,000.00           นายเวสารัชช์ธปราชญ์  รุ่งพาทรั 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120180 18/12/2020

1732
ขออนุมัติจัดจ้างงานเพ่ิมปล๊ัก UPS ห้อง UPS และห้อง HUB อาคาร
 B ช้ัน 2

29,858.35          29,858.35              29,858.35          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ ซี หม้อแปลงไฟฟ้า 29,858.35           บริษัท พี เอ ซี หม้อแปลงไฟฟ้า 29,858.35                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120185 18/12/2020

1711 ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อม Fire Pump 8,683.05            8,683.05                8,683.05            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 8,683.05             บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 8,683.05                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120186 18/12/2020

1728 จัดหา Renewal Sage Cover for Software SAGE X3 ปี 2564 2,300,000.00      2,282,061.15          2,300,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ 2,282,061.15       บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ 2,282,061.15              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120190 21/12/2020

เดือนธันวาคม 2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2565

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะสาธารณะแห่งประเทศไทย

วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3737
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564 GenZ & Classical Musi

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา  ควรขจร 19,500.00           นางสาวณัฏฐา  ควรขจร 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120192 21/12/2020

3738
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564  มองอดีต (ม.ค. - มี.ค

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายดินาร์  บุญธรรม 19,500.00           นายดินาร์  บุญธรรม 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120193 21/12/2020

3739
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564  หลบมุมอ่าน (ม.ค. - ม

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาง นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 19,500.00           นาง นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120194 21/12/2020

3743
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564  พิกัดเพศ (ม.ค. - มี.

10,400.00          10,400.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 10,400.00           นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 10,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120195 21/12/2020

3740
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564  ทีคุณ TCAS (ม.ค. - ม

13,000.00          13,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวนัททยา เพ็ชรวัฒนา 13,000.00           นางสาวนัททยา เพ็ชรวัฒนา 13,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120196 21/12/2020

3741
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564 รายการเท่ียวมีเร่ืองก

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายบัญชา พงษ์พาณิช 19,500.00           นายบัญชา พงษ์พาณิช 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120197 21/12/2020

3755
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564  เพลงดนตรีวิถีอาเซียน

39,000.00          39,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อานันท์ นาคคง 39,000.00           นาย อานันท์ นาคคง 39,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120198 21/12/2020

3747
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564 ห้องสมุดหลังไมค์ (ม.ค

96,000.00          96,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง รัศมี มณีนิล 96,000.00           รัศมี มณีนิล 96,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120199 21/12/2020

3746
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564  พิกัดเพศ (ม.ค. - มี.

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณรัชดา ธราภาค 19,500.00           คุณรัชดา ธราภาค 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120200 21/12/2020

3748
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564 ทีคุณ TCAS (ม.ค. - มี

13,000.00          13,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายวรเกียรติ น่ิมมาก 13,000.00           นายวรเกียรติ น่ิมมาก 13,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120201 21/12/2020

3749
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564 ศัลยกรรม...ความสุข (ม

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายวีระพงศ์ ทวีศักด์ิ 19,500.00           นายวีระพงศ์ ทวีศักด์ิ 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120202 21/12/2020

3736
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564 รายการภูมิคุ้มกัน ช่ว

45,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย แก้ว กังสดาลอ าไพ 45,000.00           นาย แก้ว กังสดาลอ าไพ 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120203 21/12/2020

3753
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564 รายการโรงหมอ (ม.ค. -

135,000.00         135,000.00             135,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรีย์พร วงศ์สถิตพร 135,000.00          น.ส.สุรีย์พร วงศ์สถิตพร 135,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120204 21/12/2020

1715 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 12,069.60          12,069.60              12,069.60          เฉพาะเจาะจง บริษัทฟาสเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 12,069.60           บริษัทฟาสเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 12,069.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120225 22/12/2020

1734 จัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส าหรับศูนย์ข่าวเชียงใหม่ 297,995.00         296,935.70             297,995.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 296,935.70          บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 296,935.70                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120228 22/12/2020

98 ค่าผลิตรายการ ART BOX กล่องน้ีมีอะไร...? ไตรมาส 1/2564 650,000.11         650,000.11             650,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 650,000.11          บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 650,000.11                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120233 22/12/2020

92 ค่าผลิตรายการ VOCAB KING ไตรมาส 1/2564 1,850,030.00      1,850,030.00          1,850,030.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 1,850,030.00       บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 1,850,030.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120234 22/12/2020

97 ค่าผลิตรายการ คิดทันข่าว ไตรมาส 1/2564 1,293,630.00      1,293,630.00          1,293,630.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 1,293,630.00       บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 1,293,630.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120235 22/12/2020

758
ค่าช่องสัญญาณ C-Band ดาวเทียมไทยคม (22-12-63 ถึง 10 ม.ค. 
64)

313,445.80         313,445.80             344,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 313,445.80          บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 313,445.80                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120237 23/12/2020

759
ค่าบริการรวมสัญญาณโทรทัศน์ และค่าบริการส่งสัญญาณข้ึน
ดาวเทียมไทยคม บริษัท  ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากัด

31,236.97          31,236.97              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 31,236.97           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 31,236.97                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120238 23/12/2020

756 ค่าอะไหล่ซ่อมอุปกรณ์ MULTIMETER 6,762.40            6,762.40                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 6,762.40             บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 6,762.40                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120245 24/12/2020

3745
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564  ไปไม่ตายเอาดาบหน้า (

26,000.00          26,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายภราดล พรอ านวย 26,000.00           นายภราดล พรอ านวย 26,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120247 24/12/2020

3754
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564  เดินเล่า...เอาเร่ือง

13,000.00          13,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายสรวง สิทธิสมาน 13,000.00           นายสรวง สิทธิสมาน 13,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120248 24/12/2020

3752
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564 ห้องเรียนฟ้ากว้าง (ม.

13,000.00          13,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สกาวรัตน์ วงศ์ม่ันกิจการ 13,000.00           น.ส.สกาวรัตน์ วงศ์ม่ันกิจการ 13,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120249 24/12/2020

3751
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564 ภูมิคุ้มกัน (ม.ค. - ม

18,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิลัย สมทรง 18,000.00           นางสาวศิวิลัย สมทรง 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120250 24/12/2020

3742
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564  ทันส่ือ (ม.ค. - มี.ค

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 19,500.00           นาย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120251 24/12/2020

3744
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564  ส่ือเปล่ียนโลก (ม.ค.

13,000.00          13,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางพลินี เสริมสินสิริ 13,000.00           นางพลินี เสริมสินสิริ 13,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120252 24/12/2020

3730 ค่าบริการเช่าใช้ระบบ Thai PBS Magazine 499,690.00         499,690.00             499,690.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปติวิเดีย จ ากัด 499,690.00          บริษัท แอปติวิเดีย จ ากัด 499,690.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120253 24/12/2020

1708 จัดหา License ระบบป้องกันไวรัส 1,100 License ปี 2564 1,359,435.00      1,359,000.00          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากั 1,359,000.00       บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากั 1,359,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120255 24/12/2020



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1739
ขออนุมัติจัดซ้ือมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น  ห้องสตูดิโอท่ี 2 และ
เทคนิคบริการ

32,100.00          32,100.00              32,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค พลัส ทูเก็ตเตอ 32,100.00           บริษัท เพอร์เฟค พลัส ทูเก็ตเตอ 32,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120258 24/12/2020

3759
งานจ้างผลิตเน้ือหากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci. & Tech.) 
ส าหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์และส่ือสังคมออน

72,600.00          72,600.00              72,600.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.ขนิษฐา จันทร์ทร 72,600.00           น.ส.ขนิษฐา จันทร์ทร 72,600.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120259 24/12/2020

2461 ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ ท่องโลกกว้าง (มค.-มิย.64) 104,800.00         104,800.00             104,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. พรสุดา แก่นแก้ว 104,800.00          น.ส. พรสุดา แก่นแก้ว 104,800.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120261 25/12/2020

108
ผู้ด าเนินรายการ ด.ช.อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ รายการคิดคลับส์ ไตร
มาส 1/2564

75,000.00          75,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ด.ช. อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ 75,000.00           ด.ช. อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ 75,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120262 25/12/2020

111
ผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบรายการ นางกศกร ต้องกระโทก รายการคิด
คลับส์ ไตรมาส 1/2564

38,400.00          38,400.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาง กศกร  ต้องกระโทก 38,400.00           นาง กศกร  ต้องกระโทก 38,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120263 25/12/2020

3750
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 1/2564  Kids Hour (ม.ค. - มี

128,000.00         128,000.00             128,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 128,000.00          นางสาว วรรญา  ไชยโย 128,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120264 25/12/2020

90 ค่าผลิตรายการ ท้าให้อ่าน ไตรมาส 1-2/2564 7,410,000.27      7,410,000.27          7,410,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 7,410,000.27       บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 7,410,000.27              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120267 17/12/2020

2210 จัดจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ สถานีฯ อาคารใบหยก 2 43,820.00          43,820.01              43,820.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ยูเน่ียนเปอร์เฟคท์ 43,820.01           หจก.ยูเน่ียนเปอร์เฟคท์ 43,820.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120269 25/12/2020

432 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ท่องโลกกว้าง (มค.-มิย.64) 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. จิรพรรณ ค าลือ 30,000.00           น.ส. จิรพรรณ ค าลือ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120270 25/12/2020

96 ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 1/2564 10,100,000.15    10,100,000.15         10,100,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มีฤทธ์ิ ๖๕ จ ากัด 10,100,000.15     บริษัท มีฤทธ์ิ ๖๕ จ ากัด 10,100,000.15            
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120272 28/12/2020

2459 ค่าผู้ด าเนินรายการ ท่องโลกกว้าง (มค.-มิย.64) 286,000.00         286,000.00             286,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์ 286,000.00          นายณรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์ 286,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120273 28/12/2020

2212
จัดหาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เจ้าหน้าท่ีดูแลสถานีเคร่ืองส่งฯ จ านวน
 77 คน

67,760.00          67,760.00              831,120.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด 67,760.00           บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด 67,760.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120274 28/12/2020

1736
จัดหา Toner ส าหรับใช้งานห้องผช.ช่างภาพส่วนกลาง/ธุรการข่าว/
วิทยุออนไลน์

17,655.00          17,655.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท จ๊อบ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 17,655.00           บริษัท จ๊อบ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 17,655.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120275 28/12/2020

110
ช่างแต่งหน้า-ท าผม นาย พิริยากร แกล้วกสิกรณ์ รายการคิดคลับส์ 
ไตรมาส 1/2564

51,200.00          51,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 51,200.00           คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 51,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120278 28/12/2020

109
ผู้ด าเนินรายการ (ผู้ช่วย) ด.ช.ปัณณวิชญ์ เล็กอุทัยวรรณ รายการคิด
คลับส์ ไตรมาส 1/2564

128,000.00         128,000.00             128,000.00        เฉพาะเจาะจง ด.ช.ปัณณวิชญ์ เล็กอุทัยวรรณ 128,000.00          ด.ช.ปัณณวิชญ์ เล็กอุทัยวรรณ 128,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120280 28/12/2020

2209
ค่าบริการเช่าวงจร MPLS จ านวน 128 สถานีและ Internet  จ านวน
 29 สถานี

1,825,976.40      1,825,976.40          1,825,976.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 1,825,976.40       บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 1,825,976.40              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120281 29/12/2020

107
ผู้ด าเนินรายการ น.ส.ญาดา วัฒนสิน รายการคิดคลับส์ ไตรมาส 
1/2564

117,000.00         117,000.00             117,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาดา  วัฒนสิน 117,000.00          น.ส.ญาดา  วัฒนสิน 117,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120283 29/12/2020

1713 ขออนุมัติซ้ือโช๊คประตูห้องประชุมคอนแวนช่ันฮอร์ท่ี 2 44,512.00          44,512.00              44,512.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซอฟเทม จ ากัด 44,512.00           บริษัท ไอซอฟเทม จ ากัด 44,512.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120289 30/12/2020

1742 จัดหา Toner HP OfficeJet 7612 ใช้งานฝ่ายบริหารท่ัวไป 10,116.85          10,116.85              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 10,116.85           บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 10,116.85                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120290 30/12/2020

1716
สัญญาจ้างงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า
ส ารอง (UPS)

574,590.00         574,590.00             574,590.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจ 574,590.00          บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจ 574,590.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120293 30/12/2020

1741 ขออนุมัติจัดซ้ือ Xiaomi Air Filter เคร่ืองกรองฝุ่น PM 2.5 แบบ DIY 16,692.00          16,692.00              16,692.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 16,692.00           บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 16,692.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120294 30/12/2020

384 เพ่ือจ้างผู้ประสานงานการผลิตรายการกลางเมือง ไตรมาส1-2/64 100,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง คุณพณ หะรารักษ์ 100,000.00          คุณพณ หะรารักษ์ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120303 30/12/2020

383 เพ่ือจ้างผู้ให้ค าแนะน าพัฒนารายการก(ล)างเมือง ไตรมาส 1-2/2564 180,000.00         180,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง ภาสกร  อินทุมาร 180,000.00          ภาสกร  อินทุมาร 180,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120304 30/12/2020

385
โปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิตเน้ือหารายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 
1-2/64

300,000.00         300,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายเจริญกูล   เฉลียวเกรียงไกร 300,000.00          นายเจริญกูล   เฉลียวเกรียงไกร 300,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120305 30/12/2020

386
ผู้พัฒนาทิศทางเน้ือหายุทธศาสตร์และพัฒนาทิศทางเครือข่ายส่ือ
สาธารณะ เสกสรรค์ ไตรมาส 1-2/64

420,000.00         420,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 420,000.00          นาย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 420,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120306 30/12/2020

102 ค่าผลิตรายการ นิทานต่ืนนอน (มิราเคิล มัชรูม) ไตรมาส 1/2564 1,669,200.00      1,669,200.00          1,669,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 1,669,200.00       บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 1,669,200.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120308 28/12/2020

101 ค่าผลิตรายการ สนุก สะกด ไตรมาส 1/2564 897,195.00         897,195.00             897,195.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 897,195.00          บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 897,195.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120309 28/12/2020

99 ค่าผลิตรายการ ชวนคิด กับนักวิทย์น้อย ไตรมาส 1/2564 596,739.00         596,739.00             596,739.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 596,739.00          บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 596,739.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120312 25/12/2020

95 ค่าผลิตรายการ คิดสิ...ต้องรอด ไตรมาส 1/2564 1,235,000.05      1,235,000.05          1,235,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,235,000.05       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,235,000.05              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120313 25/12/2020



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

94 ค่าผลิตรายการ สังคม สนุกคิด ไตรมาส 1/2564 1,939,401.75      1,939,401.75          1,939,401.75      เฉพาะเจาะจง บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 1,939,401.75       บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 1,939,401.75              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120315 25/12/2020

113 ผู้ก ากับและสร้างสรรค์รายการ คิดคลับส์ 270,000.00         270,000.00             270,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสาธิต  แก้วกันยา 270,000.00          นายสาธิต  แก้วกันยา 270,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120321 29/12/2020

91 ค่าผลิตรายการ คิดคณิต ไตรมาส 1/2564 1,808,300.00      1,808,300.00          1,808,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 1,808,300.00       บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 1,808,300.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120337 24/12/2020

93 ค่าผลิตรายการ คิดวิทย์ ไตรมาส 1/2564 1,947,052.25      1,947,052.25          1,947,052.25      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,947,052.25       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,947,052.25              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120358 25/12/2020

1000 พิธีกรรายการร้องทุกข์ลงป้ายน้ี # ไตรมาส 1+2/2564 516,000.00         516,000.00             516,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยะฉัตร  กรุณานนท์ 516,000.00          น.ส. ปิยะฉัตร  กรุณานนท์ 516,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2020120376 25/12/2020

1735
ส าหรับใช้งานศูนย์วิศวกรรมเชียงใหม่ และหาดใหญ่ เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีใช้งานมานาน

40,103.60          40,103.60              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 40,103.60           บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 40,103.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010001 04/01/2021

3760
เช่าใช้บริการ Server, Cloud Service เพ่ือรองรับการท างานของ
เว็บไซต์ แอปพลิเคชันและฐานข้อมูลของหน่วยงา

1,213,380.00      202,230.00             1,213,380.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 202,230.00          บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 202,230.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010007 04/01/2021

1765 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ศูนย์ภูมิภาค เชียงใหม่ 117,000.00         9,750.00                117,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว นิศาชล จันทร์มณี 9,750.00             นางสาว นิศาชล จันทร์มณี 9,750.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010008 04/01/2021

1766 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ศูนย์ภูมิภาค ขอนแก่น 117,000.00         9,750.00                117,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว นุชรา สายขุน 9,750.00             นางสาว นุชรา สายขุน 9,750.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010009 04/01/2021

377 เพ่ือจ้างผู้ผลิตรายการกลางเมือง ไตรมาส1-2/64 1,350,000.01      1,350,000.01          1,350,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.มูฟว่ีส์ แม็ทเทอร์ 1,350,000.01       บจก.มูฟว่ีส์ แม็ทเทอร์ 1,350,000.01              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010010 04/01/2021

1768 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ศูนย์ภูมิภาค ขอนแก่น 117,000.00         9,750.00                117,000.00        เฉพาะเจาะจง นาง ส าเนียง ค ากอดแก้ว 9,750.00             นาง ส าเนียง ค ากอดแก้ว 9,750.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010011 04/01/2021

1019 ขออนุมัติใช้งบผลิตรายการความจริงไม่ตาย ไตรมาส 1/2564 3,287,790.02      2,988,900.02          3,287,790.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 2,988,900.02       บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 2,988,900.02              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010012 04/01/2021

1021 ผู้ด าเนินรายการตอบโจทย์ (วันศุกร์) 1,112,800.00      898,800.00             1,112,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท กาแฟด า จ ากัด 898,800.00          บริษัท กาแฟด า จ ากัด 898,800.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010014 04/01/2021

1128 ผู้ด าเนินรายการฟังเสียงประเทศไทย 1,524,750.00      1,524,750.00          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท กาแฟด า จ ากัด 1,524,750.00       บริษัท กาแฟด า จ ากัด 1,524,750.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010015 04/01/2021

1009 พิธีกรรายการสถานีประชาชน #ไตรมาส 1+2/2564 1,190,000.71      990,000.59             1,190,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเค แมส จ ากัด 990,000.59          บริษัท โอเค แมส จ ากัด 990,000.59                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010017 04/01/2021

1015 รายการข่าวเจาะย่อโลก # ไตรมาส 1+2/2564 2,860,000.05      2,420,000.04          2,860,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 2,420,000.04       บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 2,420,000.04              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010018 04/01/2021

761 ค่าซ่อมอุปกรณ์ ELECTRONIC Ballast ย่ีห้อ ARRI 15,161.90          15,161.90              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 15,161.90           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 15,161.90                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010022 05/01/2021

765 ค่าบริการตรวจซ่อม LENS Fujinon ส านักโทรทัศน์และวิทยุ 8,560.00            8,560.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 8,560.00             บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 8,560.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010023 05/01/2021

762 ค่าอะไหล่ซ่อม LENS Zoom Canon ส านักข่าว 4,470.46            4,470.46                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด 4,470.46             บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด 4,470.46                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010024 05/01/2021

760
ค่าอะไหล่ซ่อมอุปกรณ์ Refurbish ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพรายการ 
ส านักสร้างสรรค์เน้ือหา

1,498.00            1,498.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 1,498.00             บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 1,498.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010025 05/01/2021

1771 ขออนุมัติจัดซ้ือ Sensor Part ส าหรับระบบ BAS 99,932.65          99,932.65              99,932.65          เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 99,932.65           บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 99,932.65                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010027 06/01/2021

1751 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด THC-080 19,195.80          19,195.80              19,195.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธวัสส์ โซลูช่ัน จ ากั 19,195.80           บริษัท พันธวัสส์ โซลูช่ัน จ ากั 19,195.80                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010029 06/01/2021

1740
ขออนุมัติจัดจ้างงานเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ (A-4FC-09) อาคาร A 
ช้ัน 4 ห้อง ผอ. ส.ส.ท.

32,956.00          32,956.00              32,956.00          เฉพาะเจาะจง ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 32,956.00           ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 32,956.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010030 06/01/2021

1757 สต๊ิกเกอร์สูญญากาศรถยนต์/สติกเกอร์พีวีซี 14,338.00          14,338.00              14,338.00          เฉพาะเจาะจง ลักขณา 2499 14,338.00           ลักขณา 2499 14,338.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010031 06/01/2021

764 ค่าซ่อม LENS FUJINON ส านักดทรทัศน์และวิทยุ 8,560.00            8,560.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 8,560.00             บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 8,560.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010032 06/01/2021

1743
จ้างพนักงานท าความสะอาดภาชนะประจ าห้องอาหาร ประจ าปี 
2564

136,800.00         11,400.00              136,800.00        เฉพาะเจาะจง นาง พนาวัน  พงษ์เจริญ 11,400.00           นาง พนาวัน  พงษ์เจริญ 11,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010037 06/01/2021

1745
ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาดภาชนะประจ าห้องอาหาร ประจ าปี 
2564

136,800.00         11,400.00              136,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพรจันทร์  ภูมิพันธ์ 11,400.00           นางสาวพรจันทร์  ภูมิพันธ์ 11,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010038 06/01/2021

1747
ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาดภาชนะประจ าห้องอาหาร ประจ าปี 
2564

136,800.00         11,400.00              136,800.00        เฉพาะเจาะจง นาง ทองค า เสถียรวัฒนา 11,400.00           นาง ทองค า เสถียรวัฒนา 11,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010039 06/01/2021

เดือนมกราคม 2564



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1770 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ศูนย์ภูมิภาค หาดใหญ่ 117,000.00         9,750.00                117,000.00        เฉพาะเจาะจง นาง สุทธิดา ชาติด า 9,750.00             นาง สุทธิดา ชาติด า 9,750.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010040 06/01/2021

1762 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ศูนย์ภูมิภาค เชียงใหม่ 117,000.00         9,750.00                117,000.00        เฉพาะเจาะจง นาง สายฝน ศรีบุญเรือง 9,750.00             นาง สายฝน ศรีบุญเรือง 9,750.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010041 06/01/2021

1749 ขออนุมัติจัดซ้ือ ตู้กดน้ าด่ืม อาคาร A ช้ันท่ี 1 11,235.00          11,235.00              11,235.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซอฟเทม จ ากัด 11,235.00           บริษัท ไอซอฟเทม จ ากัด 11,235.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010042 06/01/2021

2451 ค่าผลิตรายการ  Come Home บ้านท่ีกลับมา ไตรมาส 1-2/2564 6,498,752.00      249,952.00             6,498,752.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จ ากัด 249,952.00          บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จ ากัด 249,952.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010045 07/01/2021

2420 ค่าผลิตรายการ มหาอ านาจบ้านนา ไตรมาส 1-2/64 5,202,340.00      400,180.00             5,202,340.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยานแม่ จ ากัด 400,180.00          บริษัท ยานแม่ จ ากัด 400,180.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010046 07/01/2021

2421 ค่าผลิตรายการ มหาอ านาจบ้านนา ไตรมาส 1-2/64 5,202,340.00      400,180.00             5,202,340.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยานแม่ จ ากัด 400,180.00          บริษัท ยานแม่ จ ากัด 400,180.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010047 07/01/2021

2432 ค่าผลิตรายการ ดูให้รู้ ไตรมาส 1-2/64 7,152,522.00      275,097.00             7,152,522.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 275,097.00          บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 275,097.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010048 07/01/2021

2428 ค่าผลิตรายการ ดูให้รู้ ไตรมาส 1-2/64 7,152,522.00      275,097.00             7,152,522.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 275,097.00          บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 275,097.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010049 07/01/2021

2429 ค่าผลิตรายการ ดูให้รู้ ไตรมาส 1-2/64 7,152,522.00      275,097.00             7,152,522.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 275,097.00          บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 275,097.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010050 07/01/2021

2430 ค่าผลิตรายการ ดูให้รู้ ไตรมาส 1-2/64 7,152,522.00      275,097.00             7,152,522.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 275,097.00          บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 275,097.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010051 07/01/2021

2423 ค่าผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย Super Active  ไตรมาส 1/64 3,894,800.00      299,600.00             3,894,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 299,600.00          บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 299,600.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010052 07/01/2021

2442 รายการ  A Life on the Road   ไตรมาส 1-2/2564 6,955,000.00      267,500.00             6,955,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุวนัย  เจศรีชัย 267,500.00          นายสุวนัย  เจศรีชัย 267,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010053 07/01/2021

2443 รายการ  A Life on the Road   ไตรมาส 1-2/2564 6,955,000.00      267,500.00             6,955,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุวนัย  เจศรีชัย 267,500.00          นายสุวนัย  เจศรีชัย 267,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010054 07/01/2021

2444 รายการ  A Life on the Road   ไตรมาส 1-2/2564 6,955,000.00      267,500.00             6,955,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุวนัย  เจศรีชัย 267,500.00          นายสุวนัย  เจศรีชัย 267,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010055 07/01/2021

2445 รายการ  A Life on the Road   ไตรมาส 1-2/2564 6,955,000.00      267,500.00             6,955,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุวนัย  เจศรีชัย 267,500.00          นายสุวนัย  เจศรีชัย 267,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010056 07/01/2021

2435 ค่าผลิตรายการ  Chris Jobs  ไตรมาส 1-2/2564 2,559,440.00      492,200.00             2,559,440.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 492,200.00          บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 492,200.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010057 07/01/2021

2447 ค่าผลิตรายการ  ภัตตาคารบ้านทุ่ง ไตรมาส 1/2564 2,990,650.00      460,100.00             2,990,650.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 460,100.00          บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 460,100.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010058 07/01/2021

2449 ค่าผลิตรายการ  ภัตตาคารบ้านทุ่ง ไตรมาส 1/2564 2,990,650.00      460,100.00             2,990,650.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 460,100.00          บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 460,100.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010059 07/01/2021

2424 ค่าผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย Super Active  ไตรมาส 1/64 3,894,800.00      299,600.00             3,894,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 299,600.00          บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 299,600.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010060 07/01/2021

2426 ค่าผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย Super Active  ไตรมาส 1/64 3,894,800.00      299,600.00             3,894,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 299,600.00          บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 299,600.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010061 07/01/2021

2433 ค่าผลิตรายการ ยินดีท่ีได้รู้จัก ไตรมาส 1/2564 5,195,385.00      399,645.00             5,195,385.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แบล็คดอท จ ากัด 399,645.00          บริษัท แบล็คดอท จ ากัด 399,645.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010062 07/01/2021

2418 ค่าผลิตรายการ Foodwork  ไตรมาส 1-2/64 5,441,592.00      418,584.00             5,441,592.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยานแม่ จ ากัด 418,584.00          บริษัท ยานแม่ จ ากัด 418,584.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010063 07/01/2021

757 ค่าอะไหค่ซ่อมอุปกรณ์ Beta Videocassette Recorder ย่ีห้อ Sony 53,928.00          53,928.00              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.สตรองเอนจิเนียร่ิงแอนด์คอนซัลแท 53,928.00           บจก.สตรองเอนจิเนียร่ิงแอนด์คอนซัลแท 53,928.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010064 07/01/2021

2425 ค่าผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย Super Active  ไตรมาส 1/64 3,894,800.00      299,600.00             3,894,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 299,600.00          บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 299,600.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010065 07/01/2021

2417 ค่าผลิตรายการ Foodwork  ไตรมาส 1-2/64 5,441,592.00      418,584.00             5,441,592.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยานแม่ จ ากัด 418,584.00          บริษัท ยานแม่ จ ากัด 418,584.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010066 07/01/2021

42
จ้างทีมผลิตรายการ The Camp ค่ายหรรษา มกราคม 2564 กรณี
เร่งด่วน

476,685.00         476,685.00             158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 476,685.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 476,685.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010067 07/01/2021

1750
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ือง Direct Drive Vane  Axial Fan ดาดฟ้า
 อาคารจอดรถ ช้ัน 4

46,545.00          44,217.75              46,545.00          เฉพาะเจาะจง ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 44,217.75           ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 44,217.75                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010068 07/01/2021

2416 ค่าผลิตรายการ Foodwork  ไตรมาส 1-2/64 5,441,592.00      209,292.00             5,441,592.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยานแม่ จ ากัด 209,292.00          บริษัท ยานแม่ จ ากัด 209,292.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010069 07/01/2021

2413 ค่าผลิตรายการ กินอยู่คือ ไตรมาส 1-2/64 5,703,100.00      438,700.00             5,703,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 438,700.00          บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 438,700.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010070 07/01/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2438 ค่าผลิตรายการ  Spirit of Asia ไตรมาส 1-2/2564 7,800,000.23      300,000.01             7,800,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 300,000.01          บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 300,000.01                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010071 07/01/2021

2414 ค่าผลิตรายการ กินอยู่คือ ไตรมาส 1-2/64 5,703,100.00      438,700.00             5,703,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 438,700.00          บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 438,700.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010072 07/01/2021

2439 ค่าผลิตรายการ  Spirit of Asia ไตรมาส 1-2/2564 7,800,000.23      300,000.01             7,800,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 300,000.01          บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 300,000.01                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010074 07/01/2021

2412 ค่าผลิตรายการ กินอยู่คือ ไตรมาส 1-2/64 5,703,100.00      219,350.00             5,703,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 219,350.00          บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 219,350.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010075 07/01/2021

2440 ค่าผลิตรายการ  Spirit of Asia ไตรมาส 1-2/2564 7,800,000.23      300,000.01             7,800,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 300,000.01          บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 300,000.01                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010076 07/01/2021

2462 ค่าผลิตรายการ  Big Story  เร่ืองใหญ่ Thai PBS  ไตรมาส 1-2/2564 10,842,000.11    417,000.00             10,842,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อี เลิร์น จ ากัด 417,000.00          บริษัท อี เลิร์น จ ากัด 417,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010077 07/01/2021

2437 ค่าผลิตรายการ  Spirit of Asia ไตรมาส 1-2/2564 7,800,000.23      300,000.01             7,800,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 300,000.01          บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 300,000.01                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010078 07/01/2021

2463 ค่าผลิตรายการ  Big Story  เร่ืองใหญ่ Thai PBS  ไตรมาส 1-2/2564 10,842,000.11    417,000.00             10,842,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อี เลิร์น จ ากัด 417,000.00          บริษัท อี เลิร์น จ ากัด 417,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010079 07/01/2021

2464 ค่าผลิตรายการ  Big Story  เร่ืองใหญ่ Thai PBS  ไตรมาส 1-2/2564 10,842,000.11    417,000.00             10,842,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อี เลิร์น จ ากัด 417,000.00          บริษัท อี เลิร์น จ ากัด 417,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010080 07/01/2021

1774 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ Time Delay และ อุปกรณ์ Under Volt 23,540.00          23,540.00              23,540.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ ซี หม้อแปลงไฟฟ้า 23,540.00           บริษัท พี เอ ซี หม้อแปลงไฟฟ้า 23,540.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010081 07/01/2021

1753 ขออนุมัติงานฉีดพ้น ฆ่าเช้ือ COVID - 19 ประจ าปี 2564 1,969,977.00      328,329.50             1,969,977.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกแปซิฟิก อินเตอร์เนช่ัน 328,329.50          บริษัท บางกอกแปซิฟิก อินเตอร์เนช่ัน 328,329.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010083 07/01/2021

1721 ขออนุมัติจัดซุ้ม รัชกาลท่ี 9 ศูนย์เชียงใหม่ 21,400.00          21,400.00              21,400.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 21,400.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 21,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010084 08/01/2021

43
จ้างทีมผลิตรายการ The Camp ค่ายหรรษา มกราคม 2564 กรณี
เร่งด่วน

476,685.00         476,685.00             158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 476,685.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 476,685.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010085 07/01/2021

47
จ้างทีมผลิตรายการ2องศา เดือนมกราคม กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน 3 
ตอน

476,685.00         476,685.00             476,685.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 476,685.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 476,685.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010086 07/01/2021

52
จ้างทีมผลิตรายการ2องศา กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน เดือนมกราคม 2564
 จ านวน 2 ตอน

317,790.00         317,790.00             158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 317,790.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 317,790.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010087 07/01/2021

103 ค่าผลิตรายการ Fit in 5 โตไปทุกวัน ไตรมาส 1/2564 2,275,000.67      2,274,980.50          2,275,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 2,274,980.50       บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 2,274,980.50              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010088 08/01/2021

3988 เพ่ือจ าหน่ายในThaiPBS Shop 99,000.00          99,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุระ แท่งทอง 99,000.00           นาย สุระ แท่งทอง 99,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010095 08/01/2021

1778
จัดหา Toner HP Color Laser Jet Enterprise M553 ใช้งานห้อง 
NOC อาคาร B ช้ัน 2

25,091.50          25,091.50              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 25,091.50           บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 25,091.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010097 11/01/2021

767 ค่า Must Carry  บมจ. ไทยคม ประจ าวันท่ี 1-10 ม.ค.  2564 156,413.49         156,413.49             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 156,413.49          บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 156,413.49                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010098 04/01/2021

768
ค่า Must Carry บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากัด ประจ าวันท่ี 1-10 
ม.ค. 2564

15,587.82          15,587.82              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 15,587.82           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 15,587.82                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010099 04/01/2021

1775 ส าหรับใช้งานฝ่ายกราฟฟิก ส านักโทรทัศน์และวิทยุ 112,350.00         112,350.00             112,350.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.โซลูช่ัน คอมพิวเต 112,350.00          บริษัท ไอ.ที.โซลูช่ัน คอมพิวเต 112,350.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010101 11/01/2021

1722 ขออนุมัติจัดซุ้ม รัชกาลท่ี 9 ศูนย์ศุนย์ขอนแก่น 18,000.00          18,000.00              18,000.00          เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 18,000.00           นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010105 11/01/2021

1719 ขออนุมัติจัดซุ้ม รัชกาลท่ี 9 ศูนย์หาดใหญ่ 27,285.00          27,285.00              27,285.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 27,285.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 27,285.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010106 11/01/2021

1769 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ศูนย์ภูมิภาค ขอนแก่น 117,000.00         107,250.00             117,000.00        เฉพาะเจาะจง นาง ส าเนียง ค ากอดแก้ว 107,250.00          นาง ส าเนียง ค ากอดแก้ว 107,250.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010107 11/01/2021

1767 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ศูนย์ภูมิภาค ขอนแก่น 117,000.00         107,250.00             117,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว นุชรา สายขุน 107,250.00          นางสาว นุชรา สายขุน 107,250.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010108 11/01/2021

1764 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ศูนย์ภูมิภาค เชียงใหม่ 117,000.00         107,250.00             117,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว นิศาชล จันทร์มณี 107,250.00          นางสาว นิศาชล จันทร์มณี 107,250.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010110 11/01/2021

3757 ค่าบริการเช่าใช้ระบบ Live Streaming, CDN 5,216,508.21      434,709.02             5,216,508.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิส 434,709.02          บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิส 434,709.02                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010114 11/01/2021

1760 ค่าพนักงานขับรถ 1 คน ต้ังแต่ เดือน มค- มีค.64 67,410.00          23,219.00              67,410.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 23,219.00           บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 23,219.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010115 11/01/2021

1744
จ้างพนักงานท าความสะอาดภาชนะประจ าห้องอาหาร ประจ าปี 
2564

136,800.00         125,400.00             136,800.00        เฉพาะเจาะจง นาง พนาวัน  พงษ์เจริญ 125,400.00          นาง พนาวัน  พงษ์เจริญ 125,400.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010117 11/01/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1748
ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาดภาชนะประจ าห้องอาหาร ประจ าปี 
2564

136,800.00         125,400.00             136,800.00        เฉพาะเจาะจง นาง ทองค า เสถียรวัฒนา 125,400.00          นาง ทองค า เสถียรวัฒนา 125,400.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010118 11/01/2021

1763 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ศูนย์ภูมิภาค เชียงใหม่ 117,000.00         107,250.00             117,000.00        เฉพาะเจาะจง นาง สายฝน ศรีบุญเรือง 107,250.00          นาง สายฝน ศรีบุญเรือง 107,250.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010119 11/01/2021

1746
ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาดภาชนะประจ าห้องอาหาร ประจ าปี 
2564

136,800.00         125,400.00             136,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพรจันทร์  ภูมิพันธ์ 125,400.00          นางสาวพรจันทร์  ภูมิพันธ์ 125,400.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010120 11/01/2021

1754 เช่ารถตู้พร้อมคนขับ 2 คัน มค.-ธค.64 1,093,540.00      92,876.00              1,170,087.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 92,876.00           บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 92,876.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010121 11/01/2021

1130 ค่าผลิตช่วงพิเศษ จับตาไทยในเวทีโลก 2021 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน) 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 40,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 40,000.00                   เร่งด่วน PO2021010125 01/01/2021

3731 ค่าบริการลิขสิทธ์ิภาพน่ิงและวิดีโอส าหรับงานออนไลน์ 589,998.00         49,166.50              589,998.00        เฉพาะเจาะจง ส านักข่าว อาจ้ัง ฟรังซ์ เพรส 49,166.50           ส านักข่าว อาจ้ัง ฟรังซ์ เพรส 49,166.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010126 12/01/2021

112 จัดหาอุปกรณ์กระเป๋าใส่อุปกรณ์ แปรงสีฟัน 139,100.00         139,100.00             139,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซ่ี อาร์ต จ ากัด 139,100.00          บริษัท อีซ่ี อาร์ต จ ากัด 139,100.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010127 11/01/2021

766 ค่าซ่อมเคร่ืองบินโดรน (Dronc) ด้านผลิตรายการ สนท. 64,167.90          64,167.90              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 64,167.90           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 64,167.90                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010132 12/01/2021

1779 ขออนุมัติจัดจ้างงาน ซ่อมแซมฝ้าอาคาร A ช้ัน 1 ส.ส.ท. 28,676.00          28,676.00              28,676.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 28,676.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 28,676.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010133 12/01/2021

2213
จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์

4,815.00            4,815.00                4,815.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4,815.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4,815.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010136 12/01/2021

387 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 นาที) ชัยวัณฏ์ 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 40,000.00           นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010137 12/01/2021

395 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 12 นาที) ชัยวัณฏ์ 60,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 60,000.00           นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010138 12/01/2021

400 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 Online ชัยวัณฏ์ 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 20,000.00           นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010139 12/01/2021

1592 ค่าจ้างบุคคล 66,000.00          22,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา ชัยเสริมเทวัญ 22,000.00           นางสาววาสนา ชัยเสริมเทวัญ 22,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010140 12/01/2021

1591 ค่าจ้างบุคคล 66,000.00          44,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา ชัยเสริมเทวัญ 44,000.00           นางสาววาสนา ชัยเสริมเทวัญ 44,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010141 12/01/2021

1756 เคร่ืองใช้ในส านักงาน 52,456.75          50,985.50              52,456.75          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขทรัพย์ทวี 50,985.50           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขทรัพย์ทวี 50,985.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010142 12/01/2021

388 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 นาที) นราธิป 80,000.00          80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 80,000.00           นายนราธิป ทองถนอม 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010143 12/01/2021

396 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 12 นาที) นราธิป 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 30,000.00           นายนราธิป ทองถนอม 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010144 12/01/2021

401 ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส1-2/64 ออนไลน์ นราธิป 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00           นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010145 12/01/2021

389 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 นาที) อนนท์ธวัส 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 40,000.00           อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010146 12/01/2021

397 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 12 นาที) อนนท์ธวัส 60,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 60,000.00           อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010147 12/01/2021

399 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 Online อนนท์ธวัส 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 20,000.00           อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010148 12/01/2021

390 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 นาที) อรวรรณ 60,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว อรวรรณ จิตรรัมย์ 60,000.00           นางสาว อรวรรณ จิตรรัมย์ 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010149 12/01/2021

391 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 นาที) รุ่งโรจน์ 60,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์ 60,000.00           นายรุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์ 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010150 12/01/2021

392 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 นาที) สายสุนีย์ 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 20,000.00           น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010151 12/01/2021

393 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 นาที) สายชล 60,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย สายชล  วัชนุชา 60,000.00           นาย สายชล  วัชนุชา 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010152 12/01/2021

763 ค่าเปล่ียนอะไหล่อุปกรณ์ HDTV ZOOM LENS Fujinon 87,312.00          87,312.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 87,312.00           บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 87,312.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010153 12/01/2021

394 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 8 นาที) ปรีชา 60,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ศรีสุวรรณ 60,000.00           นายปรีชา ศรีสุวรรณ 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010154 12/01/2021

398 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 (OA 12 นาที) ปรีชา 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ศรีสุวรรณ 30,000.00           นายปรีชา ศรีสุวรรณ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010155 12/01/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

402 ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส1-2/64 ออนไลน์ วิรดา 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาววิรดา แซ่ล่ิม 20,000.00           นางสาววิรดา แซ่ล่ิม 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010156 12/01/2021

403 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 Online รัฐโรจน์ 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว รัฐโรจน์  จิตรพนา 20,000.00           นางสาว รัฐโรจน์  จิตรพนา 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010157 12/01/2021

1782 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดโปรเจคเตอร์ 44,833.00          44,833.00              44,833.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 44,833.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 44,833.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010158 12/01/2021

405 Future Journalist เว็บDecode ทิพากร ไตรมาสท่ี 1/64 24,000.00          16,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 16,000.00           น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 16,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010160 12/01/2021

407 Future Journalist เว็บDecode สมิตานัน ไตรมาสท่ี 1/64 10,500.00          7,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. สมิตานัน  หยงสตาร์ 7,000.00             น.ส. สมิตานัน  หยงสตาร์ 7,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010161 12/01/2021

415 Future Journalist เว็บDecode ณัฐพร ไตรมาสท่ี 1/64 18,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 12,000.00           น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010162 12/01/2021

411 Future Journalist เว็บDecode ธีทัต ไตรมาสท่ี 1/64 18,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธีทัต  จันทราพิชิต 12,000.00           นาย ธีทัต  จันทราพิชิต 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010163 12/01/2021

413 Future Journalist เว็บDecode ปิยวัฒน์ ไตรมาสท่ี 1/64 18,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ปิยวัฒน์  สีแตงสุก 12,000.00           นาย ปิยวัฒน์  สีแตงสุก 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010164 12/01/2021

409 Future Journalist เว็บDecode อโนมา ไตรมาสท่ี 1/64 18,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาง อโนมา  สอนบาลี 12,000.00           นาง อโนมา  สอนบาลี 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010166 12/01/2021

417 Future Journalist เว็บDecode วิชญ์ชนนท์ ไตรมาสท่ี 1/64 18,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ด.ช. วิชญ์ชนนท์  ปิติชัยธนาโชติ 12,000.00           ด.ช. วิชญ์ชนนท์  ปิติชัยธนาโชติ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010167 12/01/2021

1772 ของใช้ในส านักงาน 10,702.14          9,501.92                10,702.14          เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 9,501.92             บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 9,501.92                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010168 13/01/2021

1005 ขออนุมัติใช้งบผลิตรายการชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร ไตรมาส 1 2,405,000.00      370,000.00             2,405,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ หาญประจวบ 370,000.00          นายกิตติศักด์ิ หาญประจวบ 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010169 13/01/2021

1008 ขออนุมัติใช้งบผลิตรายการชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร ไตรมาส 1 2,405,000.00      185,000.00             2,405,000.00      เฉพาะเจาะจง นายธิติพงศ์ ใบหอม 185,000.00          นายธิติพงศ์ ใบหอม 185,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010170 13/01/2021

1007 ขออนุมัติใช้งบผลิตรายการชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร ไตรมาส 1 2,405,000.00      370,000.00             2,405,000.00      เฉพาะเจาะจง รวีภัทร์  จงไพบูลย์กิจ 370,000.00          รวีภัทร์  จงไพบูลย์กิจ 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010171 13/01/2021

1002 ขออนุมัติใช้งบผลิตรายการชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร ไตรมาส 1 2,405,000.00      185,000.00             2,405,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุพงศ์ จิตต์เมือง 185,000.00          นายสุพงศ์ จิตต์เมือง 185,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010172 13/01/2021

1006 ขออนุมัติใช้งบผลิตรายการชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร ไตรมาส 1 2,405,000.00      185,000.00             2,405,000.00      เฉพาะเจาะจง สิทธิชัย  เรียบร้อย 185,000.00          สิทธิชัย  เรียบร้อย 185,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010173 13/01/2021

1001 ขออนุมัติใช้งบผลิตรายการชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร ไตรมาส 1 2,405,000.00      370,000.00             2,405,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ ขามกุลา 370,000.00          นายพิทักษ์ ขามกุลา 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010174 13/01/2021

1004 ขออนุมัติใช้งบผลิตรายการชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร ไตรมาส 1 2,405,000.00      370,000.00             2,405,000.00      เฉพาะเจาะจง อภิชาติ  ศรีจ าปา 370,000.00          อภิชาติ  ศรีจ าปา 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010175 13/01/2021

1003 ขออนุมัติใช้งบผลิตรายการชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร ไตรมาส 1 2,405,000.00      370,000.00             2,405,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน 370,000.00          นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010176 13/01/2021

4009 กล่องไฟ Thai PBS โอกาสก้าวสู่ปีท่ี 14 59,385.00          59,385.00              59,385.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ โมเมนต์ ครีเอช่ัน จ ากัด 59,385.00           บริษัท เดอะ โมเมนต์ ครีเอช่ัน จ ากัด 59,385.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010178 13/01/2021

2469 ค่าผลิตรายการ บ้านพลังใจ (ไตรมาส 1/64) 4,776,000.04      398,000.00             4,776,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 398,000.00          บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 398,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010179 13/01/2021

2467 ค่าผลิตรายการ บ้านพลังใจ (ไตรมาส 1/64) 4,776,000.04      398,000.00             4,776,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 398,000.00          บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 398,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010180 13/01/2021

2470 ค่าผลิตรายการ บ้านพลังใจ (ไตรมาส 1/64) 4,776,000.04      398,000.00             4,776,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 398,000.00          บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 398,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010181 13/01/2021

2471 ค่าผลิตรายการ บ้านพลังใจ (ไตรมาส 1/64) 4,776,000.04      398,000.00             4,776,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 398,000.00          บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 398,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010182 13/01/2021

2474 ค่าผลิตรายการ  โลกกลม ๆ กับครูสังคมของหนู (Q1-2/2564) 2,200,000.04      220,000.00             2,200,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 220,000.00          บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 220,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010183 13/01/2021

2478 ค่าผลิตรายการ ENGLISH Level Up เติมพลังอังกฤษ (Q1-2/2564) 2,200,000.04      220,000.00             2,200,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 220,000.00          บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 220,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010186 13/01/2021

1731
งานเดินสายระบบกล้องวงจรปิด ภายนอกอาคาร ศูนย์ภูมิภาค จ.
เชียงใหม่

118,807.45         118,807.45             118,807.45        เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ซอร์ส จ ากัด 118,807.45          บริษัท พีเอส ซอร์ส จ ากัด 118,807.45                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010187 13/01/2021

2472 ค่าผลิตรายการ WHY ROOM ห้องพิเศษใส่ไข่ (ไตรมาส 1-2/2564) 2,200,000.04      220,000.00             2,200,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 220,000.00          บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 220,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010188 13/01/2021

2475 ค่าผลิตรายการ Lab Zaa ท้าทดลอง (Q1-2/2564) 2,200,000.04      220,000.00             2,200,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 220,000.00          บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 220,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010191 13/01/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2454 ค่าผลิตรายการ  พ้ืนท่ีชีวิต ไตรมาส 1/2564 4,060,008.00      338,334.00             4,060,008.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเ 338,334.00          บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเ 338,334.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010192 13/01/2021

2455 ค่าผลิตรายการ  พ้ืนท่ีชีวิต ไตรมาส 1/2564 4,060,008.00      338,334.00             4,060,008.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเ 338,334.00          บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเ 338,334.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010193 13/01/2021

2456 ค่าผลิตรายการ  พ้ืนท่ีชีวิต ไตรมาส 1/2564 4,060,008.00      338,334.00             4,060,008.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเ 338,334.00          บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเ 338,334.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010194 13/01/2021

2457 ค่าผลิตรายการ  พ้ืนท่ีชีวิต ไตรมาส 1/2564 4,060,008.00      338,334.00             4,060,008.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเ 338,334.00          บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเ 338,334.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010195 13/01/2021

2453 ค่าผลิตรายการ  พ้ืนท่ีชีวิต ไตรมาส 1/2564 4,060,008.00      338,334.00             4,060,008.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเ 338,334.00          บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเ 338,334.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010196 13/01/2021

105 ค่าผลิตรายการ วันน้ี กินอะไรดีนะ ไตรมาส 1/2564 650,000.11         650,000.11             650,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 650,000.11          บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 650,000.11                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010201 05/01/2021

104 ค่าผลิตรายการ The Alphabet’s Fun ไตรมาส 1/2564 975,000.03         975,000.03             975,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 975,000.03          บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 975,000.03                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010202 05/01/2021

3987 เพ่ือจ าหน่ายในThaiPBS Shop 171,414.00         171,414.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซ่ี อาร์ต จ ากัด 171,414.00          บริษัท อีซ่ี อาร์ต จ ากัด 171,414.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010203 13/01/2021

3764 ค่าเช่าระบบ Video Sharing (Grabyo) 4,594,348.80      403,039.68             4,890,000.00      เฉพาะเจาะจง Grabyo Pte Ltd 403,039.68          Grabyo Pte Ltd 403,039.68                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010204 13/01/2021

106
ค่าผลิตรายการ นิทานต่ืนนอน  GRANDMA กับ จ าไม ไตรมาส 
1/2564

325,000.00         325,000.00             325,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ อบอุ่น 325,000.00          นายสุเมธ อบอุ่น 325,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010205 13/01/2021

774 สต๊ิกเกอร์ติดอุปกรณ์ ฝ่ายช่างภาพ 3,424.00            3,424.00                -                   เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 3,424.00             ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 3,424.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010207 13/01/2021

1658 ค่าบริการจัดการห้องเด็กส.ส.ท. ปี 2564 495,000.00         495,000.00             495,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ าไท จ าก 495,000.00          บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ าไท จ าก 495,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010209 14/01/2021

776
พิธีกร เทปรายการ Sunday Inspiration Sports Takraw Super 
Match by Thai PBS ปี 64

4,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 4,000.00             น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010213 14/01/2021

3761
เช่าใช้บริการ Server, Cloud Service เพ่ือรองรับการท างานของ
เว็บไซต์ แอปพลิเคชันและฐานข้อมูลของหน่วยงา

1,213,380.00      1,011,150.00          1,213,380.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 1,011,150.00       บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 1,011,150.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010214 14/01/2021

1656 ค่าบริหารจัดการคลินิก ส.ส.ท. ปี 2564 780,000.00         780,000.00             780,000.00        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 780,000.00          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 780,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010215 14/01/2021

772
พิธีกร เทปรายการ Sunday Inspiration Sports Takraw Super 
Match by Thai PBS ปี 64

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010216 14/01/2021

773
พิธีกร เทปรายการ Sunday Inspiration Sports Takraw Super 
Match by Thai PBS ปี 64

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010217 14/01/2021

426 Columnist Decode (ก.พ.-มิ.ย. 64) เกรียงศักด์ิ 45,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศักด์ิ  ธีระโกวิทขจร 45,000.00           นาย เกรียงศักด์ิ  ธีระโกวิทขจร 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010219 14/01/2021

427 Columnist Decode (ก.พ.-มิ.ย.64) ประจักษ์ 45,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ประจักษ์ ก้องกีรติ 45,000.00           นาย ประจักษ์ ก้องกีรติ 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010220 14/01/2021

428 Columnist Decode (ก.พ.-มิ.ย.64) ษัษฐรัมย์ 45,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ษัษฐรัมย์  ธรรมบุษดี 45,000.00           นาย ษัษฐรัมย์  ธรรมบุษดี 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010221 14/01/2021

429 Columnist Decode (ก.พ.-มิ.ย.64) โรสนี 22,500.00          22,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. โรสนี  แกสมาน 22,500.00           น.ส. โรสนี  แกสมาน 22,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010222 14/01/2021

430 Columnist Decode (ก.พ.-มิ.ย.64) วีรพร 45,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วีรพร  นิติประภา 45,000.00           น.ส. วีรพร  นิติประภา 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010223 14/01/2021

431 Columnist Decode (ก.พ.-มิ.ย.64) ศานนท์ 22,500.00          22,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายศานนท์ หวังสร้างบุญ 22,500.00           นายศานนท์ หวังสร้างบุญ 22,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010224 14/01/2021

1781 สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 20 ลิตร 20,000.00          20,000.00              20,000.00          เฉพาะเจาะจง ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 20,000.00           ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010229 15/01/2021

770 เคร่ืองเขียนเดือน ม.ค.64 ด้านผลิตรายการ 78,438.49          64,394.78              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 64,394.78           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 64,394.78                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010230 15/01/2021

1659 ตรวจสุขภาพพนักงานศูนย์สุรินทร์ ปี 2563 17,810.00          17,810.00              17,810.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สุรินทร์เวชการ จ ากัด 17,810.00           บริษัท สุรินทร์เวชการ จ ากัด 17,810.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010232 18/01/2021

3763
งานจ้างผลิตเน้ือหากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci. & Tech.) 
ส าหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์และส่ือสังคมออน

115,200.00         105,600.00             115,200.00        เฉพาะเจาะจง นายพีรพรรธน์ เช้ือจีน 105,600.00          นายพีรพรรธน์ เช้ือจีน 105,600.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010234 18/01/2021

2548
ค่าผู้เช่ียวชาญด้านการออกก าลังกาย รายการ ข.ขยับ  ไตรมาส 
1-2/64

180,000.00         150,000.00             180,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วชิรา ซอห์น 150,000.00          น.ส.วชิรา ซอห์น 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010235 19/01/2021

2550 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ ข.ขยับ  ไตรมาส 1-2/64 54,000.00          51,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 51,000.00           นายมานิตย์  คุณชุมภู 51,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010236 13/01/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1150 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนิวัฒน์  ต๋าแบน (เดือน พ.ย. 63) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 300.00                นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010237 19/01/2021

1149 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนิวัฒน์  ต๋าแบน (เดือน ต.ค. 63) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 900.00                นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010238 19/01/2021

1148 ค่าบริการอ่ืนๆ นายพงษ์สยาม  ทินราช (เดือน ต.ค. 63) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย พงษ์สยาม ทินราช 300.00                นาย พงษ์สยาม ทินราช 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010239 19/01/2021

1137 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนวัฒน์  ศรีเมือง (เดือน พ.ย. 63) 1,130.00            1,130.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 1,130.00             นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 1,130.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010240 19/01/2021

1136 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเอกชัย  แสงฝาก (เดือน พ.ย. 63) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกชัย แสงฝาก 1,800.00             นาย เอกชัย แสงฝาก 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010241 19/01/2021

1135 ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลัท  รัตนพนัง (เดือน พ.ย. 63) 6,585.00            6,585.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชลัท รัตนพนัง 6,585.00             นาย ชลัท รัตนพนัง 6,585.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010242 19/01/2021

1134 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมาน  ศรีเพ็ชร (เดือน พ.ย. 63) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมาน ศรีเพ็ชร 2,100.00             นาย สมาน ศรีเพ็ชร 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010243 19/01/2021

418 ช่างแต่งหน้า ท าผม พิธีกร ไตรมาส 1-2/64 (ก.พ.-มิ.ย. 64) อริย์ธัช 64,500.00          64,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง อริย์ธัช  คงคาใส 64,500.00           อริย์ธัช  คงคาใส 64,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010244 19/01/2021

1133 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเจตน์สุกฤษณ์  ค าทวี (เดือน พ.ย. 63) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 1,500.00             นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010245 19/01/2021

1145 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอวยชัย  วงษ์เอ่ียม (เดือน พ.ย. 63) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 600.00                นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010246 19/01/2021

1144 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวสันต์  จันทร์ฉาย (เดือน พ.ย. 63) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 900.00                นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010248 19/01/2021

1143 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอับดุลย์ลา  โสฬส (เดือน พ.ย. 63) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อับดุลย์ลา โสฬส 300.00                นาย อับดุลย์ลา โสฬส 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010249 19/01/2021

1142 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเกรียงศักด์ิ  มาลัย (เดือน พ.ย. 63) 2,400.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 2,400.00             นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010250 19/01/2021

1141 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสราวุฒิ  สิงหวรรณุรัตน์ (เดือน พ.ย. 63) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 300.00                นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010251 19/01/2021

1140 ค่าบริการอ่ืนๆ นายพิชญ์พงษ์  ปล้ืมเย็น (เดือน พ.ย. 63) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 900.00                นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010252 19/01/2021

1139 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กัลยาณมิตร (เดือน พ.ย. 63) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 1,500.00             นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010253 19/01/2021

1146 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวัฒนา  อมิธิดาจรูญ (เดือน พ.ย. 63) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 2,100.00             นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010254 19/01/2021

1147 ค่าบริการอ่ืนๆ นายกรวิสุทธ์ิ  ก๋งพยา (เดือน พ.ย. 63) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย กรวิสุทธ์ิ ก๋งพยา 2,100.00             นาย กรวิสุทธ์ิ ก๋งพยา 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010255 19/01/2021

1138 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพันธ์ุ (เดือน พ.ย. 63) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 900.00                นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010256 19/01/2021

1132 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ์  เกษรบัว (เดือน พ.ย. 63) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 900.00                นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010257 19/01/2021

1131 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวุฒิกร  จันทร์มณี (เดือน พ.ย. 63) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จันทร์มณี 300.00                นาย วุฒิกร จันทร์มณี 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010258 19/01/2021

100 ค่าผลิตรายการ เกมท้าภาษาไทย ไตรมาส 1/2564 2,219,500.02      2,219,500.02          2,219,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 2,219,500.02       บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 2,219,500.02              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010259 04/01/2021

433 ค่าผู้เช่ียวชาญการออกก าลังกาย รายการ ข.ขยับ  ไตรมาส 1-2/64 183,000.00         183,000.00             185,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย สาธิก ธนะทักษ์ 183,000.00          นาย สาธิก ธนะทักษ์ 183,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010261 19/01/2021

1151 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวุฒิชัย  ศรีษะแก้ว (เดือน พ.ย. 63) 230.00              230.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิชัย ศรีษะแก้ว 230.00                นาย วุฒิชัย ศรีษะแก้ว 230.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010262 19/01/2021

778 หัวหมึก และ ตลับหมึก ฝ่ายกราฟิก 34,989.00          34,989.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 34,989.00           บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 34,989.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010264 19/01/2021

1790 ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมมอเตอร์ 22 kW (CDP-02) 41,730.00          41,730.00              41,730.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูช่ัน 41,730.00           บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูช่ัน 41,730.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010267 19/01/2021

775 ค่าบริการปรับแต่งและท าความสะอาดเลนส์ ฝ่าย OB 2,675.00            2,675.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 2,675.00             บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 2,675.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010269 19/01/2021

2215 จัดหาบอร์ด Raspberry Pi3 97,263.00          96,300.00              97,263.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 96,300.00           บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 96,300.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010270 19/01/2021

44 จ้างทีมผลิตรายการ The Camp ค่ายหรรษา มกราคม-มีนาคม 2564 3,177,900.00      317,790.00             158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 317,790.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 317,790.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010271 19/01/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1738
ขออนุมัติจัดจ้างงานติดต้ังกระจกกันความร้อน อาคาร A ช้ัน 2 ห้อง
ผู้บริหาร

175,206.08         175,206.08             175,206.08        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย-เยอรมันสเปเชียลต้ีกลาส 175,206.08          บริษัท ไทย-เยอรมันสเปเชียลต้ีกลาส 175,206.08                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010273 19/01/2021

13 จัดจ้างนักเขียนเฉพาะกิจ ThaiPBSWorld 285,000.00         285,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 285,000.00          น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 285,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010274 19/01/2021

1022 ผู้จัดหาเส้ือผ้าผู้ประกาศและพิธีกร ส านักข่าว ประจ าปี 2564 3,756,000.07      626,000.01             3,756,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิพนธ์หน่ึงเก้าเจ็ดสอง จ ากัด 626,000.01          บริษัท นิพนธ์หน่ึงเก้าเจ็ดสอง จ ากัด 626,000.01                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010275 19/01/2021

18 จัดจ้างนักแปล/ผลิตคอนเทนส์ข่าวภาษาอังกฤษ 500,000.00         500,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.นิวส์ จ ากัด 500,000.00          บริษัท วี.พี.นิวส์ จ ากัด 500,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010276 19/01/2021

15 นักเขียนศูนย์ ThaiPBSWorld 440,000.00         440,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วีณา ธูปกระแจะ 440,000.00          น.ส. วีณา ธูปกระแจะ 440,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010277 19/01/2021

45 จ้างทีมผลิตรายการ The Camp ค่ายหรรษา มกราคม-มีนาคม 2564 3,177,900.00      317,790.00             158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 317,790.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 317,790.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010279 19/01/2021

2488 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 189,000.00         174,000.00             192,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 174,000.00          นายมานิตย์  คุณชุมภู 174,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010280 20/01/2021

2491 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 193,500.00         156,000.00             193,500.00        เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 156,000.00          นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 156,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010281 20/01/2021

356
จัดจ้างประมวลผลการประเมิน Qulity Rating และความพึงพอใจ 
2564

84,000.00          84,000.00              84,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย สราวุธ ทับทอง 84,000.00           นาย สราวุธ ทับทอง 84,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010282 20/01/2021

1657 ห้องดูแลเด็ก ส.ส.ท. เดือนมกราคม 2564 45,000.00          45,000.00              45,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ าไท จ าก 45,000.00           บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ าไท จ าก 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010283 20/01/2021

1593 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ส.ส.ท. ประจ าปี 2563 417,300.00         417,300.00             500,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 417,300.00          บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 417,300.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010287 20/01/2021

3768 ค่าบริการเช่าใช้ระบบ ChatMe : Chatbot solution for ALTV 32,100.00          32,100.00              32,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แชท มี จ ากัด 32,100.00           บริษัท แชท มี จ ากัด 32,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010289 20/01/2021

1776
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานยืม WFH ในสถานการ์โควิด-19 
รอบใหม่ ระยเวลา 2 เดือน

462,240.00         462,240.00             462,240.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 462,240.00          บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 462,240.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010290 20/01/2021

3990 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภาคเหนือ 240,000.00         220,000.00             240,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธารัตน์ บุตรลพ 220,000.00          นางสาวสุธารัตน์ บุตรลพ 220,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010291 20/01/2021

3992 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภาคเหนือ 185,000.00         170,000.00             185,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว จารุวรรณ  อุ่นแก้ว 170,000.00          นางสาว จารุวรรณ  อุ่นแก้ว 170,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010292 20/01/2021

3993 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 240,000.00         220,000.00             240,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภูตะวัน บ ารุงภักดี 220,000.00          นายภูตะวัน บ ารุงภักดี 220,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010293 20/01/2021

3995 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 225,000.00         207,000.00             225,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุริยัน บุญตาเพศ 207,000.00          นายสุริยัน บุญตาเพศ 207,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010294 20/01/2021

3997 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภาคกลาง 224,000.00         206,000.00             224,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวราวุธ ญาติก่ิง 206,000.00          นายวราวุธ ญาติก่ิง 206,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010295 20/01/2021

3998 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภาคกลาง 192,000.00         176,000.00             192,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐวุฒิ  เชาวทัต 176,000.00          นาย ณัฐวุฒิ  เชาวทัต 176,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010296 20/01/2021

4001 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภาคกรุงเทพและปริมณฑล 187,000.00         172,000.00             187,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ศิวนนท์  ศรีวาจา 172,000.00          นาย ศิวนนท์  ศรีวาจา 172,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010297 20/01/2021

4003 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภูมิภาคกรุงเทพและปริมณฑล 184,000.00         169,000.00             184,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ภูธเนศ  นันต๊ะเสน 169,000.00          นาย ภูธเนศ  นันต๊ะเสน 169,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010298 20/01/2021

4005 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภูมิภาคใต้ 240,000.00         220,000.00             240,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา ดวงสวัสด์ิ 220,000.00          นางสาวนิตยา ดวงสวัสด์ิ 220,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010299 20/01/2021

4007 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภูมิภาคใต้ 215,000.00         198,000.00             215,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว พวงเพ็ญ จ๋ิววิเศษณา 198,000.00          นางสาว พวงเพ็ญ จ๋ิววิเศษณา 198,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010300 20/01/2021

3735
ค่าบริการเก็บข้อมูลสถิติ วิเคราะห์และจัดท ารายงานความคิดเห็น 
(Social Listening Data Cleansing and Cat

540,000.07         45,000.01              540,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เน็คซัสมาร์เก็ตต้ิง 2456 45,000.01           บจก.เน็คซัสมาร์เก็ตต้ิง 2456 45,000.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010301 20/01/2021

1029 ค่าลิขสิทธ์ิข่าว AFP ประจ าปี 2564 1,634,232.40      457,232.40             1,634,232.40      เฉพาะเจาะจง ส านักข่าว อาจ้ัง ฟรังซ์ เพรส 457,232.40          ส านักข่าว อาจ้ัง ฟรังซ์ เพรส 457,232.40                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010302 20/01/2021

3734
ค่าบริการเก็บข้อมูลสถิติ วิเคราะห์และจัดท ารายงานความคิดเห็น 
(Social Listening Data Cleansing and Cat

540,000.07         495,000.00             540,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เน็คซัสมาร์เก็ตต้ิง 2456 495,000.00          บจก.เน็คซัสมาร์เก็ตต้ิง 2456 495,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010303 20/01/2021

2419 ค่าผลิตรายการ Foodwork  ไตรมาส 1-2/64 5,441,592.00      4,395,132.00          5,441,592.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยานแม่ จ ากัด 4,395,132.00       บริษัท ยานแม่ จ ากัด 4,395,132.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010305 20/01/2021

2415 ค่าผลิตรายการ กินอยู่คือ ไตรมาส 1-2/64 5,703,100.00      4,606,350.00          5,703,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 4,606,350.00       บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 4,606,350.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010306 20/01/2021

2570 ค่าเจ้าหน้าท่ีจัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC ฝ่ายพัฒนาผลผลิตรายการ 99,000.00          90,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวแพทนียา  สิบสกุล 90,000.00           นางสาวแพทนียา  สิบสกุล 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010307 19/01/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

19 ค่าเช่าเวทีและอุปกรณ์ไฟ 58,850.00          58,850.00              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 58,850.00           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 58,850.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010308 21/01/2021

4008 กระเป๋าเดินทาง ล้อลาก No.10-1768 18,457.50          18,457.50              18,457.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเซ็นท์  แฟคทอร่ี จ าก 18,457.50           บริษัท วินเซ็นท์  แฟคทอร่ี จ าก 18,457.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010309 21/01/2021

10 จัดจ้างนักเขียน ThaiPBSWorld 1,100,000.00      1,100,000.00          -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 1,100,000.00       น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 1,100,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010311 21/01/2021

486 Graphic Designer Decode (ก.พ.-มี.ค. 64)  นันท์ณิชา 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นันท์ณิชา  ศรีวุฒิ 30,000.00           น.ส. นันท์ณิชา  ศรีวุฒิ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010312 21/01/2021

487 Graphic Designer Decode (ก.พ.-มี.ค. 64)  วีระยุทธ 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีระยุทธ  กองต๊ิบ 12,000.00           นาย วีระยุทธ  กองต๊ิบ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010313 21/01/2021

488 Graphic Designer Decode (ก.พ.-มี.ค. 64)  วณิชยา 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วณิชยา  ตันฑเสน 12,000.00           น.ส. วณิชยา  ตันฑเสน 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010314 21/01/2021

525 Photographer Decode (ก.พ.-มี.ค. 64) สายสุนีย์ 24,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 24,000.00           น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010315 21/01/2021

527 Photographer Decode (ก.พ.-มี.ค. 64) ศุภกิจ 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิจ  พิทักษ์บ้านโจด 12,000.00           นาย ศุภกิจ  พิทักษ์บ้านโจด 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010317 21/01/2021

526 Photographer Decode (ก.พ.-มี.ค. 64) จิตติมา 24,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตติมา  หลักบุญ 24,000.00           น.ส. จิตติมา  หลักบุญ 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010318 21/01/2021

3762
งานจ้างผลิตเน้ือหากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci. & Tech.) 
ส าหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์และส่ือสังคมออน

115,200.00         9,600.00                115,200.00        เฉพาะเจาะจง นายพีรพรรธน์ เช้ือจีน 9,600.00             นายพีรพรรธน์ เช้ือจีน 9,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010321 22/01/2021

1786
ส าหรับใช้การผลิต Home Studio รายการ ของส านักเครือข่ายส่ือ
สาธารณะ

12,733.00          12,733.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 12,733.00           บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 12,733.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010322 22/01/2021

4010 Backdrop ก้าวสู่ปีท่ี 14 38,520.00          38,520.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร 38,520.00           บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร 38,520.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010323 22/01/2021

1773 ขออนุมัติจัดจ้างงานก้ันห้องเก็บเทป อาคาร B ช้ันท่ี 2 320,422.20         342,851.75             320,422.20        เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 342,851.75          บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 342,851.75                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010325 22/01/2021

2480
ค่าสังซ้ืออุปกรณ์ NAS Internat HDD 6TB/HDD 8 TB ฝ่ายรายการ
ต่างประเทศ

30,816.00          30,816.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 30,816.00           บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 30,816.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010327 22/01/2021

2434 ค่าผลิตรายการ ยินดีท่ีได้รู้จัก ไตรมาส 1/2564 5,195,385.00      4,795,740.00          5,195,385.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แบล็คดอท จ ากัด 4,795,740.00       บริษัท แบล็คดอท จ ากัด 4,795,740.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010328 14/01/2021

1792 ขออนุมัติจัดซ้ือ Water Temp Sensor 4" 21,667.50          21,667.50              21,667.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด 21,667.50           บริษัท แอร์โค จ ากัด 21,667.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010330 22/01/2021

2465 ค่าผลิตรายการ  Big Story  เร่ืองใหญ่ Thai PBS  ไตรมาส 1-2/2564 10,842,000.11    9,591,000.09          10,842,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อี เลิร์น จ ากัด 9,591,000.09       บริษัท อี เลิร์น จ ากัด 9,591,000.09              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010333 22/01/2021

2436 ค่าผลิตรายการ  Chris Jobs  ไตรมาส 1-2/2564 2,559,440.00      2,067,240.00          2,559,440.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 2,067,240.00       บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 2,067,240.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010334 19/01/2021

2431 ค่าผลิตรายการ ดูให้รู้ ไตรมาส 1-2/64 7,152,522.00      6,052,134.00          7,152,522.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 6,052,134.00       บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 6,052,134.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010335 22/01/2021

2427 ค่าผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย Super Active  ไตรมาส 1/64 3,894,800.00      2,696,400.00          3,894,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 2,696,400.00       บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 2,696,400.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010336 22/01/2021

2441 ค่าผลิตรายการ  Spirit of Asia ไตรมาส 1-2/2564 7,800,000.23      6,600,000.19          7,800,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 6,600,000.19       บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 6,600,000.19              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010337 22/01/2021

4011 ตัดรายการส่ือสาธารณะพ้ืนท่ีการเรียนรู้ส าหรับทุกคน 15,000.00          15,000.00              15,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 15,000.00           นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010338 22/01/2021

771 ค่ารถยนต์ 115,560.00         107,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 107,000.00          บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 107,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010339 22/01/2021

2562
ค่าเจ้าหน้าท่ี ตรวจคุณภาพรายการ  ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการ
เน้ือหา

108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ยุภาพร เวชกามา 90,000.00           นางสาว ยุภาพร เวชกามา 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010341 25/01/2021

2561
ค่าเจ้าหน้าท่ี ตรวจคุณภาพรายการ  ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการ
เน้ือหา

108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว นุชญดา สิงสน่ัน 90,000.00           นางสาว นุชญดา สิงสน่ัน 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010342 25/01/2021

2559
ค่าเจ้าหน้าท่ี ตรวจคุณภาพรายการ  ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการ
เน้ือหา

108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว คุณาภรณ์ กล่ืนอุบล 90,000.00           นางสาว คุณาภรณ์ กล่ืนอุบล 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010343 25/01/2021

3770
ค่าผลิตรายการวิทยุดิจิทัลและรายการวิทยุไทยพีบีเอสส าหรับเด็ก
และครอบครัว ไตรมาส 1/2564 (เดือน ก.พ.-มี.

333,000.20         333,000.20             333,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ท ามาปัน จ ากัด 333,000.20          บริษัท ท ามาปัน จ ากัด 333,000.20                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010344 25/01/2021

1595 ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพ่ิมเติม 28,890.00          28,890.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 28,890.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 28,890.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010345 25/01/2021

1596 ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพ่ิมเติม 2,140.00            2,140.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 2,140.00             บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 2,140.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010346 25/01/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1594 ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพ่ิมเติม 3,317.00            3,317.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 3,317.00             บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 3,317.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010347 25/01/2021

2572 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWS DAY 108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา พันพละ 90,000.00           นางสาวณัฐรดา พันพละ 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010349 25/01/2021

3767 Social Engagement Tool & Report Analysis on Thai PBS 1,500,000.00      125,000.00             1,500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 125,000.00          บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 125,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010350 25/01/2021

2574 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWSDAY 108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะธิดา กาญจนวรกุล 90,000.00           นางสาวปิยะธิดา กาญจนวรกุล 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010351 25/01/2021

2576 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWSDAY 114,000.00         95,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภูริณัฐษ์  โภคสวัสด์ิ 95,000.00           นายภูริณัฐษ์  โภคสวัสด์ิ 95,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010352 25/01/2021

1737
ขออนุมัติจัดซ้ือไส้กรองตะกอนส าหรับเคร่ืองกรองน้ าด่ืม ส.ส.ท. 
ส่วนกลาง

25,320.01          25,320.01              25,320.00          เฉพาะเจาะจง หจก. ฉัตรชัยเคร่ืองกรองน้ า 25,320.01           หจก. ฉัตรชัยเคร่ืองกรองน้ า 25,320.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010353 25/01/2021

2578 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWS DAY 114,000.00         95,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นายไกรวิชญ์ ไท้ทอง 95,000.00           นายไกรวิชญ์ ไท้ทอง 95,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010354 25/01/2021

2580 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWSDAY 111,000.00         92,500.00              111,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุชา เลิศวัฒนนนท์ 92,500.00           นางสาวณัฐสุชา เลิศวัฒนนนท์ 92,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010355 25/01/2021

2582 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWSDAY 108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรีภรณ์ ช่วยระเทพ 90,000.00           นางสาวพัชรีภรณ์ ช่วยระเทพ 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010356 25/01/2021

2586 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWSDAY 108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วงศกร อยู่วัฒนา 90,000.00           นาย วงศกร อยู่วัฒนา 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010357 25/01/2021

2587 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWSDAY 108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสมิตา สิงห์อุบล 90,000.00           นางสาวสมิตา สิงห์อุบล 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010359 25/01/2021

2466 ค่าผลิตรายการ Art Cafe อาร์ตคาเฟ (Q1-2/2564) 2,200,000.04      2,200,000.04          2,200,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 2,200,000.04       บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 2,200,000.04              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010360 25/01/2021

48 จ้างผู้ช่วยและประสานงาน ก.พ.-มี.ค.64 44,000.00          44,000.00              24,000.00          เฉพาะเจาะจง นางธนัทนันท์ รัตนวิจิตร 44,000.00           นางธนัทนันท์ รัตนวิจิตร 44,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010363 19/01/2021

2683 ค่าผู้ด าเนินรายการ ใจสู้โควิด-19 52,000.00          38,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวปพิชญา สุขเกษม 38,000.00           นางสาวปพิชญา สุขเกษม 38,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010364 19/01/2021

2468 ค่าผลิตรายการ บ้านพลังใจ (ไตรมาส 1/64) 4,776,000.04      3,184,000.03          4,776,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 3,184,000.03       บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 3,184,000.03              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010367 27/01/2021

2458 ค่าผลิตรายการ  พ้ืนท่ีชีวิต ไตรมาส 1/2564 4,060,008.00      2,368,338.00          4,060,008.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเ 2,368,338.00       บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเ 2,368,338.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010368 27/01/2021

2553
ค่าเจ้าหน้าท่ี ALTV Content  Creator (Info & Graphic Design) 
ฝ่ายกลยุทธ์ส่ือสารการตลาด

114,000.00         95,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน์ เรืองประชุม 95,000.00           นางสาวประภารัตน์ เรืองประชุม 95,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010369 26/01/2021

2557
เจ้าหน้าท่ี ALTV Content  Creator (VDO) ฝ่ายกลยุทธ์ส่ือสาร
การตลาด

108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย รัตนพล  ทิพย์มะณี 90,000.00           นาย รัตนพล  ทิพย์มะณี 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010370 26/01/2021

2568
ค่าเจ้าหน้าท่ีประสานงาน  งานวางแผนงบประมาณและบริหารงาน
ท่ัวไป

114,000.00         95,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว พิมสิริ นิลเกิดเย็น 95,000.00           นางสาว พิมสิริ นิลเกิดเย็น 95,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010371 26/01/2021

2565 ค่าผู้ควบคุมรายการ เรียลลิต้ีตามติดชีวิตครู  ฝ่ายเน้ือหาวาระพิเศษ 252,000.00         210,000.00             252,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสถาพร ล้ิมบริบูรณ์ 210,000.00          นายสถาพร ล้ิมบริบูรณ์ 210,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010372 26/01/2021

2555
เจ้าหน้าท่ี ALTV Content  Creator (Social) ฝ่ายกลยุทธ์ส่ือสาร
การตลาด

108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย์ น่ิมนวล 90,000.00           นางสาวจุฑาทิพย์ น่ิมนวล 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010373 26/01/2021

781 ค่าอะไหล่ซ่อม RTS Intercom 4,280.00            4,280.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 4,280.00             บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 4,280.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010377 26/01/2021

1785 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิฝ่ามือจ่ายเจลอัตโนมัติ 13,054.00          13,054.00              13,054.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค พลัส ทูเก็ตเตอ 13,054.00           บริษัท เพอร์เฟค พลัส ทูเก็ตเตอ 13,054.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010380 26/01/2021

2682 ค่าผู้ด าเนินรายการ ใจสู้โควิด-19 52,000.00          36,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 36,000.00           คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010381 26/01/2021

2446 รายการ  A Life on the Road   ไตรมาส 1-2/2564 6,955,000.00      5,885,000.00          6,955,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุวนัย  เจศรีชัย 5,885,000.00       นายสุวนัย  เจศรีชัย 5,885,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010382 19/01/2021

1661 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 336,000.00         280,000.00             336,000.00        เฉพาะเจาะจง นาง พรพิมล เสนผดุง 280,000.00          นาง พรพิมล เสนผดุง 280,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010383 26/01/2021

2686 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ ใจสู้โควิด-19 32,500.00          22,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 22,500.00           นายมารุต เนียมท้วม 22,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010386 26/01/2021

2688 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ ใจสู้โควิด-19 26,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 18,000.00           อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010387 26/01/2021

2605 ค่าผู้ด าเนินรายการ โลกหลังโควิด  The Disruption 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพ์พจี  เย็นอุรา 20,000.00           น.ส. พิมพ์พจี  เย็นอุรา 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010389 21/01/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3732 ค่าบริการลิขสิทธ์ิภาพน่ิงและวิดีโอส าหรับงานออนไลน์ 589,998.00         540,831.50             589,998.00        เฉพาะเจาะจง ส านักข่าว อาจ้ัง ฟรังซ์ เพรส 540,831.50          ส านักข่าว อาจ้ัง ฟรังซ์ เพรส 540,831.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010390 27/01/2021

2214
ค่าเช่ารถยนต์ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ จ านวน 26 คัน ประจ าเดือน 
มกราคม - เมษายน 2564

3,004,560.00      3,004,560.00          3,004,560.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 3,004,560.00       บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 3,004,560.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010393 27/01/2021

3774
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วงสถานการณ์ COVID-19 
(ระหว่างวันท่ี 25 ธ.ค. 63 - 15 ม.ค. 64)

54,000.00          54,000.00              54,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 54,000.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 54,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010394 22/01/2021

2217 จัดหาคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ สถานีตรัง 5,243.00            5,243.00                5,243.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว เค เค เอ็นจิเนียร่ิง 5,243.00             บริษัท นิว เค เค เอ็นจิเนียร่ิง 5,243.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010395 27/01/2021

2211 จัดจ้างเปล่ียนคอมเพรสเคร่ืองปรับอากาศ สถานีอุดรธานี 26,500.00          26,500.01              26,500.00          เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชัยแอร์ 26,500.01           ส.เจริญชัยแอร์ 26,500.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010396 27/01/2021

3765 ค่าเช่าระบบ Video Sharing (Grabyo) 4,594,348.80      4,433,436.48          4,890,000.00      เฉพาะเจาะจง Grabyo Pte Ltd 4,433,436.48       Grabyo Pte Ltd 4,433,436.48              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010397 27/01/2021

1801 BAS Workstation Computer โครงการ Thai PBS 84,316.00          84,316.00              84,316.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 84,316.00           บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 84,316.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010398 27/01/2021

2422 ค่าผลิตรายการ มหาอ านาจบ้านนา ไตรมาส 1-2/64 5,202,340.00      4,401,980.00          5,202,340.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยานแม่ จ ากัด 4,401,980.00       บริษัท ยานแม่ จ ากัด 4,401,980.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010399 19/01/2021

1663 ค่าบริหารจัดการโปรแกรม คลินิก ส.ส.ท. ปี 2564 36,000.00          36,000.00              36,000.00          เฉพาะเจาะจง นายยุทธพงษ์  ว่องไววุฒิ 36,000.00           นายยุทธพงษ์  ว่องไววุฒิ 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010400 27/01/2021

777 ค่าเช่าอุปกรณ์กราฟฟิกส์หน้าจอแสดงอักษร 235,400.00         235,400.00             235,400.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นีว่า เทคโนโ 235,400.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นีว่า เทคโนโ 235,400.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010404 27/01/2021

1793
งานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง SERVER ศูนย์ข่าวขอนแก่น จ านวน
 2 ชุด

65,400.00          65,400.00              65,400.00          เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 65,400.00           นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 65,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010407 27/01/2021

2216
จัดจ้างตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ล่อฟ้า สถานี อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช

6,923.05            6,923.05                6,923.05            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,923.05             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,923.05                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010412 27/01/2021

1802
ขออนุมัติจัดซ้ือ และติดต้ัง ชุดชุดควบคุมการท างานระบบ TRASER  
(Controller MP 503)

80,250.00          80,250.00              80,250.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด 80,250.00           บริษัท แอร์โค จ ากัด 80,250.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010416 27/01/2021

114 ผู้ก ากับศิลป์ รายการ คิดคลับส์ (นายธนกฤต อังโขรัมย์) 130,000.00         130,000.00             130,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ธนกฤต อังโขรัมย์ 130,000.00          นาย ธนกฤต อังโขรัมย์ 130,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010419 28/01/2021

416 Future Journalist เว็บDecode วิชญ์ชนนท์ ไตรมาสท่ี 1/64 18,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง ด.ช. วิชญ์ชนนท์  ปิติชัยธนาโชติ 3,000.00             ด.ช. วิชญ์ชนนท์  ปิติชัยธนาโชติ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010421 27/01/2021

412 Future Journalist เว็บDecode ปิยวัฒน์ ไตรมาสท่ี 1/64 18,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ปิยวัฒน์  สีแตงสุก 6,000.00             นาย ปิยวัฒน์  สีแตงสุก 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010422 27/01/2021

2594 ค่าผู้ด าเนินรายการ Have a news day (มค-มีค 64) 160,000.00         112,000.00             160,000.00        เฉพาะเจาะจง ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 112,000.00          ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 112,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010436 28/01/2021

2583 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWSDAY 138,000.00         115,000.00             138,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธิดา ศรีช่วย 115,000.00          น.ส. ณัฐธิดา ศรีช่วย 115,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010437 28/01/2021

2596 ค่าผู้ด าเนินรายการ Have a news day (มค-มีค 64) 160,000.00         112,000.00             160,000.00        เฉพาะเจาะจง หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 112,000.00          หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 112,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010438 28/01/2021

2590 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ล าดับภาพ รายการ HAVE A NEWSDAY 210,000.00         175,000.00             210,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ เพียงกลาง 175,000.00          นายธิติวุฒิ เพียงกลาง 175,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010439 28/01/2021

414 Future Journalist เว็บDecode ณัฐพร ไตรมาสท่ี 1/64 18,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 6,000.00             น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010440 27/01/2021

2601 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ Have a news day (มค-มีค 64) 37,500.00          27,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 27,500.00           ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 27,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010441 28/01/2021

410 Future Journalist เว็บDecode ธีทัต ไตรมาสท่ี 1/64 18,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธีทัต  จันทราพิชิต 3,000.00             นาย ธีทัต  จันทราพิชิต 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010442 27/01/2021

2603 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม Have a news day (มค-มีค 64) 37,500.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย อ่องลออ 20,000.00           วุฒิชัย อ่องลออ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010443 28/01/2021

2597
ค่าผู้เขียนบทข่าวภาษาอังกฤษและเปิดหน้า รายการ Have a news 
day (มค-มีค 64)

126,000.00         42,000.00              126,000.00        เฉพาะเจาะจง เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 42,000.00           เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 42,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010444 28/01/2021

2599
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้า-เคร่ืองแต่งกาย รายการ Have a news day (มค-
มีค 64)

90,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 45,000.00           อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010445 28/01/2021

408 Future Journalist เว็บDecode อโนมา ไตรมาสท่ี 1/64 18,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาง อโนมา  สอนบาลี 3,000.00             นาง อโนมา  สอนบาลี 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010446 27/01/2021

406 Future Journalist เว็บDecode สมิตานัน ไตรมาสท่ี 1/64 10,500.00          3,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. สมิตานัน  หยงสตาร์ 3,500.00             น.ส. สมิตานัน  หยงสตาร์ 3,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010447 27/01/2021

404 Future Journalist เว็บDecode ทิพากร ไตรมาสท่ี 1/64 24,000.00          4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 4,000.00             น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010450 27/01/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1803 อุปกรณ์ห้องอาหาร 3,638.00            3,638.00                3,638.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 3,638.00             บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 3,638.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010477 29/01/2021

780 ค่าวัสดุส้ินเปลือง (จัดหาถ่านชาร์จ และแท่นชาร์จ) 16,435.20          16,392.40              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 16,392.40           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 16,392.40                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010478 29/01/2021

1053
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      85,800.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00           ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010479 31/01/2021

485
Digital Content Creator ดูแลส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ 
(กรณีจ าเป็น เร่งด่วน ม.ค. 64) อภิวัฒน์

18,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อภิวัฒน์  พรมชัย 18,000.00           นาย อภิวัฒน์  พรมชัย 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010480 31/01/2021

419 ช่างแต่งหน้า ท าผม พิธีกร (เร่งด่วนเดือนม.ค. 64) อริย์ธัช 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อริย์ธัช  คงคาใส 12,000.00           อริย์ธัช  คงคาใส 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010481 31/01/2021

1115
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      16,500.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 16,500.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 16,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010482 31/01/2021

1094
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      16,500.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 16,500.00           ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 16,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010483 31/01/2021

1058
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      43,700.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน์  บุญทรง 43,700.00           คุณศรีรัตน์  บุญทรง 43,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010484 31/01/2021

1121
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      76,100.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 76,100.00           ฐาปนี คงบุตร 76,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010485 31/01/2021

1035
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      102,300.00             5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00          คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010486 31/01/2021

1088
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      102,300.00             5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 102,300.00          คุณกฤติยา  แพนลา 102,300.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010487 31/01/2021

1124
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      34,000.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 34,000.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 34,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010488 31/01/2021

490 Graphic Designer Decode (จ าเป็นเร่งด่วน ม.ค.64)  วีระยุทธ 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีระยุทธ  กองต๊ิบ 6,000.00             นาย วีระยุทธ  กองต๊ิบ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010489 28/01/2021

491 Graphic Designer Decode (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ม.ค.64) วณิชยา 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วณิชยา  ตันฑเสน 6,000.00             น.ส. วณิชยา  ตันฑเสน 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010490 28/01/2021

422 Columnist Decode (เร่งด่วน ม.ค. 64) ษัษฐรัมย์ 9,000.00            9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ษัษฐรัมย์  ธรรมบุษดี 9,000.00             นาย ษัษฐรัมย์  ธรรมบุษดี 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010491 31/01/2021

423 Columnist Decode (เร่งด่วน ม.ค. 64) โรสนี 4,500.00            4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. โรสนี  แกสมาน 4,500.00             น.ส. โรสนี  แกสมาน 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010492 31/01/2021

420 Columnist Decode (เร่งด่วน ม.ค. 64) เกรียงศักด์ิ 9,000.00            4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศักด์ิ  ธีระโกวิทขจร 4,500.00             นาย เกรียงศักด์ิ  ธีระโกวิทขจร 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010493 31/01/2021

489 Graphic Designer Decode (จ าเป็นเร่งด่วน ม.ค.64)  นันท์ณิชา 15,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นันท์ณิชา  ศรีวุฒิ 15,000.00           น.ส. นันท์ณิชา  ศรีวุฒิ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010494 28/01/2021

531 Photographer Decode (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ม.ค.64)  ปรีดี 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ปรีดี  ผลชีวิน 6,000.00             นาย ปรีดี  ผลชีวิน 6,000.00                     เร่งด่วน PO2021010495 28/01/2021

530 Photographer Decode (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ม.ค.64)  ศุภกิจ 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิจ  พิทักษ์บ้านโจด 6,000.00             นาย ศุภกิจ  พิทักษ์บ้านโจด 6,000.00                     เร่งด่วน PO2021010496 28/01/2021

1011 รายการข่าวเจาะย่อโลก # ไตรมาส 1+2/2564 2,860,000.05      110,000.00             2,860,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 110,000.00          บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010497 01/01/2021

1012 รายการข่าวเจาะย่อโลก # ไตรมาส 1+2/2564 2,860,000.05      110,000.00             2,860,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 110,000.00          บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010498 08/01/2021

1014 รายการข่าวเจาะย่อโลก # ไตรมาส 1+2/2564 2,860,000.05      110,000.00             2,860,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 110,000.00          บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010499 15/01/2021

1013 รายการข่าวเจาะย่อโลก # ไตรมาส 1+2/2564 2,860,000.05      110,000.00             2,860,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 110,000.00          บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010500 22/01/2021

3769
ค่าผลิตรายการวิทยุดิจิทัลและรายการวิทยุไทยพีบีเอสส าหรับเด็ก
และครอบครัว ไตรมาส 1/2564 (เดือน ม.ค.)

167,000.11         167,000.10             167,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ท ามาปัน จ ากัด 167,000.10          บริษัท ท ามาปัน จ ากัด 167,000.10                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010501 31/01/2021

424 Columnist Decode (เร่งด่วน ม.ค. 64) วีรพร 9,000.00            9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วีรพร  นิติประภา 9,000.00             น.ส. วีรพร  นิติประภา 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010505 31/01/2021

421 Columnist Decode (เร่งด่วน ม.ค. 64) ประจักษ์ 9,000.00            9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ประจักษ์ ก้องกีรติ 9,000.00             นาย ประจักษ์ ก้องกีรติ 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010506 31/01/2021

2452 ค่าผลิตรายการ  Come Home บ้านท่ีกลับมา ไตรมาส 1-2/2564 6,498,752.00      6,248,800.00          6,498,752.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จ ากัด 6,248,800.00       บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จ ากัด 6,248,800.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010507 28/01/2021

4004 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภูมิภาคใต้ 240,000.00         20,000.00              240,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา ดวงสวัสด์ิ 20,000.00           นางสาวนิตยา ดวงสวัสด์ิ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010512 31/01/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3996 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภาคกลาง 224,000.00         18,000.00              224,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวราวุธ ญาติก่ิง 18,000.00           นายวราวุธ ญาติก่ิง 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010513 31/01/2021

2579 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWSDAY 111,000.00         18,500.00              111,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุชา เลิศวัฒนนนท์ 18,500.00           นางสาวณัฐสุชา เลิศวัฒนนนท์ 18,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010517 31/01/2021

2571 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWS DAY 108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา พันพละ 18,000.00           นางสาวณัฐรดา พันพละ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010518 31/01/2021

2584 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWSDAY 138,000.00         23,000.00              138,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธิดา ศรีช่วย 23,000.00           น.ส. ณัฐธิดา ศรีช่วย 23,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010519 31/01/2021

2577 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWS DAY 114,000.00         19,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นายไกรวิชญ์ ไท้ทอง 19,000.00           นายไกรวิชญ์ ไท้ทอง 19,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010520 31/01/2021

2573 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWSDAY 108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะธิดา กาญจนวรกุล 18,000.00           นางสาวปิยะธิดา กาญจนวรกุล 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010521 31/01/2021

2575 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWSDAY 114,000.00         19,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภูริณัฐษ์  โภคสวัสด์ิ 19,000.00           นายภูริณัฐษ์  โภคสวัสด์ิ 19,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010522 31/01/2021

2585 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWSDAY 108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วงศกร อยู่วัฒนา 18,000.00           นาย วงศกร อยู่วัฒนา 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010523 31/01/2021

2588 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWSDAY 108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสมิตา สิงห์อุบล 18,000.00           นางสาวสมิตา สิงห์อุบล 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010524 31/01/2021

2581 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ HAVE A NEWSDAY 108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรีภรณ์ ช่วยระเทพ 18,000.00           นางสาวพัชรีภรณ์ ช่วยระเทพ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010525 31/01/2021

2589 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ล าดับภาพ รายการ HAVE A NEWSDAY 210,000.00         35,000.00              210,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ เพียงกลาง 35,000.00           นายธิติวุฒิ เพียงกลาง 35,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010526 31/01/2021

2592 ค่าเขียนบทข่าวภาษาอังกฤษ-เปิดหน้า Have a news day (เร่งด่วน) 27,000.00          27,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 27,000.00           เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 27,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010527 31/01/2021

2591 ค่าผู้ด าเนินรายการ Have a news day (เร่งด่วน) 8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 8,000.00             ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010528 31/01/2021

425 Columnist Decode (เร่งด่วน ม.ค. 64) ศานนท์ 4,500.00            4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายศานนท์ หวังสร้างบุญ 4,500.00             นายศานนท์ หวังสร้างบุญ 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010531 31/01/2021

1662 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 336,000.00         56,000.00              336,000.00        เฉพาะเจาะจง นางพรพิมล เสนผดุง 56,000.00           นางพรพิมล เสนผดุง 56,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010532 31/01/2021

1660 โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงาน ส.ส.ท. 384,000.00         384,000.00             384,000.00        เฉพาะเจาะจง นางพรพิมล เสนผดุง 384,000.00          นางพรพิมล เสนผดุง 384,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010533 26/01/2021

529 Photographer Decode (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ม.ค.64)  จิตติมา 12,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตติมา  หลักบุญ 9,000.00             น.ส. จิตติมา  หลักบุญ 9,000.00                     เร่งด่วน PO2021010535 29/01/2021

528 Photographer Decode (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ม.ค.64)  สายสุนีย์ 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 12,000.00           น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 12,000.00                   เร่งด่วน PO2021010536 29/01/2021

2685 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ ใจสู้โควิด-19 32,500.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 10,000.00           นายมารุต เนียมท้วม 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010538 31/01/2021

2681 ค่าผู้ด าเนินรายการ ใจสู้โควิด-19 52,000.00          16,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 16,000.00           คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 16,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010539 31/01/2021

2687 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ ใจสู้โควิด-19 26,000.00          8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 8,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010540 31/01/2021

2549 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ ข.ขยับ  ไตรมาส 1-2/64 54,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 3,000.00             นายมานิตย์  คุณชุมภู 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010541 31/01/2021

2613 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 120,000.00         12,000.00              120,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 12,000.00           น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010542 31/01/2021

2563
ค่าเจ้าหน้าท่ี ตรวจคุณภาพรายการ  ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการ
เน้ือหา

108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ยุภาพร เวชกามา 18,000.00           นางสาว ยุภาพร เวชกามา 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010543 31/01/2021

2558
ค่าเจ้าหน้าท่ี ตรวจคุณภาพรายการ  ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการ
เน้ือหา

108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว คุณาภรณ์ กล่ืนอุบล 18,000.00           นางสาว คุณาภรณ์ กล่ืนอุบล 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010544 31/01/2021

2560
ค่าเจ้าหน้าท่ี ตรวจคุณภาพรายการ  ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการ
เน้ือหา

108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว นุชญดา สิงสน่ัน 18,000.00           นางสาว นุชญดา สิงสน่ัน 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010545 31/01/2021

2564
ค่าเจ้าหน้าท่ี ตรวจคุณภาพรายการ  ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการ
เน้ือหา

108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นายฟาอิซ รัมภักด์ิ 18,000.00           นายฟาอิซ รัมภักด์ิ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010546 31/01/2021

2552
ค่าเจ้าหน้าท่ี ALTV Content  Creator (Info & Graphic Design) 
ฝ่ายกลยุทธ์ส่ือสารการตลาด

114,000.00         19,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน์ เรืองประชุม 19,000.00           นางสาวประภารัตน์ เรืองประชุม 19,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010559 31/01/2021

3991 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภาคเหนือ 185,000.00         15,000.00              185,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว จารุวรรณ  อุ่นแก้ว 15,000.00           นางสาว จารุวรรณ  อุ่นแก้ว 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010560 31/01/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1129 เจ้าหน้าท่ี ingest  เดือน มกราคม 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน) 17,800.00          17,800.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. พิจิตรา นาคเจือทอง 17,800.00           น.ส. พิจิตรา นาคเจือทอง 17,800.00                   เร่งด่วน PO2021010562 31/01/2021

1024 ผู้จัดหาเส้ือผ้าผู้ประกาศและพิธีกร ส านักข่าว ประจ าปี 2564 3,756,000.07      313,000.00             3,756,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิพนธ์หน่ึงเก้าเจ็ดสอง จ ากัด 313,000.00          บริษัท นิพนธ์หน่ึงเก้าเจ็ดสอง จ ากัด 313,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010563 31/01/2021

2593 ค่าผู้ด าเนินรายการ Have a news day (มค-มีค 64) 160,000.00         44,000.00              160,000.00        เฉพาะเจาะจง ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 44,000.00           ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 44,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010564 31/01/2021

2595 ค่าผู้ด าเนินรายการ Have a news day (มค-มีค 64) 160,000.00         44,000.00              160,000.00        เฉพาะเจาะจง หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 44,000.00           หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 44,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010565 31/01/2021

2614 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 330,000.00         52,500.00              330,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 52,500.00           น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 52,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010566 31/01/2021

2616 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ วันใหม่วาไรต้ี ไตรมาส 1-2/64 300,000.00         50,000.00              300,000.00        เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 50,000.00           อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010567 31/01/2021

2615 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 330,000.00         52,500.00              330,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 52,500.00           นายมารุต เนียมท้วม 52,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010568 31/01/2021

2610 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 400,000.00         103,000.00             400,000.00        เฉพาะเจาะจง นางภัคนันท์ ธนาศรม 103,000.00          นางภัคนันท์ ธนาศรม 103,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010569 31/01/2021

4002 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภูมิภาคกรุงเทพและปริมณฑล 184,000.00         15,000.00              184,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ภูธเนศ  นันต๊ะเสน 15,000.00           นาย ภูธเนศ  นันต๊ะเสน 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010570 31/01/2021

4000 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภาคกรุงเทพและปริมณฑล 187,000.00         15,000.00              187,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ศิวนนท์  ศรีวาจา 15,000.00           นาย ศิวนนท์  ศรีวาจา 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010571 31/01/2021

2566 ค่าผู้ควบคุมรายการ เรียลลิต้ีตามติดชีวิตครู  ฝ่ายเน้ือหาวาระพิเศษ 252,000.00         42,000.00              252,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสถาพร ล้ิมบริบูรณ์ 42,000.00           นายสถาพร ล้ิมบริบูรณ์ 42,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010572 31/01/2021

2598
ค่าผู้เขียนบทข่าวภาษาอังกฤษและเปิดหน้า รายการ Have a news 
day (มค-มีค 64)

126,000.00         84,000.00              126,000.00        เฉพาะเจาะจง เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 84,000.00           เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 84,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010573 31/01/2021

4006 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภูมิภาคใต้ 215,000.00         17,000.00              215,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว พวงเพ็ญ จ๋ิววิเศษณา 17,000.00           นางสาว พวงเพ็ญ จ๋ิววิเศษณา 17,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010574 31/01/2021

2484 ค่าผู้สร้างสรรค์การถ่ายภาพ  รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 774,000.00         138,000.00             774,000.00        เฉพาะเจาะจง ศุภฤกษ์   ใบทอง 138,000.00          ศุภฤกษ์   ใบทอง 138,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010575 31/01/2021

2600
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้า-เคร่ืองแต่งกาย รายการ Have a news day (มค-
มีค 64)

90,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 45,000.00           อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010576 31/01/2021

2604 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม Have a news day (มค-มีค 64) 37,500.00          17,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย อ่องลออ 17,500.00           วุฒิชัย อ่องลออ 17,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010577 31/01/2021

2602 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ Have a news day (มค-มีค 64) 37,500.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 10,000.00           ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010578 31/01/2021

2556
เจ้าหน้าท่ี ALTV Content  Creator (VDO) ฝ่ายกลยุทธ์ส่ือสาร
การตลาด

108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย รัตนพล  ทิพย์มะณี 18,000.00           นาย รัตนพล  ทิพย์มะณี 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010579 31/01/2021

2554
เจ้าหน้าท่ี ALTV Content  Creator (Social) ฝ่ายกลยุทธ์ส่ือสาร
การตลาด

108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย์ น่ิมนวล 18,000.00           นางสาวจุฑาทิพย์ น่ิมนวล 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010580 31/01/2021

2569 ค่าเจ้าหน้าท่ีจัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC ฝ่ายพัฒนาผลผลิตรายการ 99,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวแพทนียา  สิบสกุล 9,000.00             นางสาวแพทนียา  สิบสกุล 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010581 31/01/2021

2482 ค่าผู้ด าเนินรายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 774,000.00         138,000.00             774,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 138,000.00          น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 138,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010589 31/01/2021

2487 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 189,000.00         12,000.00              192,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 12,000.00           นายมานิตย์  คุณชุมภู 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010590 31/01/2021

2490 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 193,500.00         34,500.00              193,500.00        เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 34,500.00           นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 34,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010591 31/01/2021

51 จ้างผู้ช่วยและประสานงาน เร่งด่วน มกราคม2564 22,000.00          22,000.00              22,000.00          เฉพาะเจาะจง นางธนัทนันท์ รัตนวิจิตร 22,000.00           นางธนัทนันท์ รัตนวิจิตร 22,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010592 31/01/2021

1018 ขออนุมัติใช้งบผลิตรายการความจริงไม่ตาย ไตรมาส 1/2564 3,287,790.02      298,890.00             3,287,790.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 298,890.00          บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 298,890.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010593 11/01/2021

1020 ผู้ด าเนินรายการตอบโจทย์ (วันศุกร์) 1,112,800.00      214,000.00             1,112,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท กาแฟด า จ ากัด 214,000.00          บริษัท กาแฟด า จ ากัด 214,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010594 29/01/2021

3999 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภาคกลาง 192,000.00         16,000.00              192,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐวุฒิ  เชาวทัต 16,000.00           นาย ณัฐวุฒิ  เชาวทัต 16,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010595 31/01/2021

3989 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภาคเหนือ 240,000.00         20,000.00              240,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธารัตน์ บุตรลพ 20,000.00           นางสาวสุธารัตน์ บุตรลพ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010596 31/01/2021

2715 ค่าผู้ก ากับและควบคุมตัดต่อรายการ ห้องโรียนติวเข้ม ม.4 172,000.00         64,000.00              172,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมย์ขวัญ 64,000.00           น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมย์ขวัญ 64,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010601 31/01/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2718
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์รายการและเขียนบท รายการ ห้องเรียนติว
เข้ม ม.4

150,500.00         56,000.00              150,500.00        เฉพาะเจาะจง นายชฏิล  ยืนย่ิง 56,000.00           นายชฏิล  ยืนย่ิง 56,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010602 31/01/2021

2719 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและจัดหาผู้ร่วม รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 129,000.00         48,000.00              129,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริเพ็ญ  อัมพรดนัย 48,000.00           น.ส.ศิริเพ็ญ  อัมพรดนัย 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010603 31/01/2021

2723 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและจัดหาผู้ร่วมรายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 129,000.00         48,000.00              129,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพ์ภัทร ชูตระกูล 48,000.00           น.ส. พิมพ์ภัทร ชูตระกูล 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010604 31/01/2021

2737
ค่าเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา รายการ ห้องเรียนติว
เข้ม ม.4

150,500.00         56,000.00              150,500.00        เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ อันหนองกุง 56,000.00           นายศรายุทธ อันหนองกุง 56,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010605 31/01/2021

2727 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 36,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร มาพบสุข 9,000.00             นางสาวศศิธร มาพบสุข 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010606 31/01/2021

2712
ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.1 (ไตรมาส 
1-2/64)

15,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 10,000.00           นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010607 31/01/2021

2707
ค่าผู้สร้างสรรค์รายการและตัดต่อ รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.1 
(ไตรมาส 1-2/64)

200,000.00         100,000.00             200,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบง อุทุมมา 100,000.00          นางสาวบุษบง อุทุมมา 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010609 31/01/2021

2709
ค่าผู้ตรวจสอบคุณภาพรายการ  ห้องเรียนติวเข้ม ม.1 (ไตรมาส 
1-2/64)

120,000.00         60,000.00              120,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00           นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010610 31/01/2021

2608 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 384,000.00         52,000.00              384,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 52,000.00           น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 52,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010611 31/01/2021

2684 ค่าผู้ด าเนินรายการ ใจสู้โควิด-19 52,000.00          16,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 16,000.00           น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 16,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010612 31/01/2021

2547
ค่าผู้เช่ียวชาญด้านการออกก าลังกาย รายการ ข.ขยับ  ไตรมาส 
1-2/64

180,000.00         30,000.00              180,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วชิรา ซอห์น 30,000.00           น.ส.วชิรา ซอห์น 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010613 31/01/2021

2677 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 1,071,000.64      168,000.10             1,071,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออเรนจ์ ฟีท จ ากัด 168,000.10          บริษัท ออเรนจ์ ฟีท จ ากัด 168,000.10                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010617 29/01/2021

3994 จ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 225,000.00         18,000.00              225,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุริยัน บุญตาเพศ 18,000.00           นายสุริยัน บุญตาเพศ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010619 31/01/2021

11 จัดจ้างนักเขียน ThaiPBSWorld (เร่งด่วน) 100,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 100,000.00          น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010624 31/01/2021

17 จัดจ้างนักแปล/ผลิตคอนเทนส์ข่าวภาษาอังกฤษ (เร่งด่วน) 100,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.นิวส์ จ ากัด 100,000.00          บริษัท วี.พี.นิวส์ จ ากัด 100,000.00                 เร่งด่วน PO2021010627 31/01/2021

14 นักเขียน ThaiPBSWorld (เร่งด่วน) 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วีณา ธูปกระแจะ 40,000.00           น.ส. วีณา ธูปกระแจะ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010629 31/01/2021

12 จัดจ้างนักเขียนเฉพาะกิจ ThaiPBSWorld 25,000.00          25,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 25,000.00           น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 25,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010630 31/01/2021

21 นักเขียนเฉพาะกิจเร่งด่วน 5,000.00            5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 5,000.00             น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010631 31/01/2021

1028 ลิขสิทธ์ิข่าว SNTV ประจ าปี 2564 3,959,652.16      4,403,848.49          4,289,686.00      เฉพาะเจาะจง SPORTS NEWS TELEVISION 4,403,848.49       SPORTS NEWS TELEVISION 4,403,848.49              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010632 01/01/2021

1 จัดจ้างผลิตรายการ News Beeps by ThaiPBSWorld (เร่งด่วน) 837,000.12         93,000.01              837,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01           บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01                   เร่งด่วน PO2021010633 06/01/2021

5 จัดจ้างผลิตรายการ News Beeps by ThaiPBSWorld (เร่งด่วน) 837,000.12         93,000.01              837,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01           บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01                   เร่งด่วน PO2021010634 06/01/2021

2 จัดจ้างผลิตรายการ News Beeps by ThaiPBSWorld (เร่งด่วน) 837,000.12         93,000.01              837,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01           บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01                   เร่งด่วน PO2021010635 18/01/2021

3 จัดจ้างผลิตรายการ News Beeps by ThaiPBSWorld (เร่งด่วน) 837,000.12         93,000.01              837,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01           บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01                   เร่งด่วน PO2021010636 22/01/2021

2448 ค่าผลิตรายการ  ภัตตาคารบ้านทุ่ง ไตรมาส 1/2564 2,990,650.00      2,070,450.00          2,990,650.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 2,070,450.00       บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 2,070,450.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010637 19/01/2021

1189
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการจัดท าฉาก รายการสถานีประชาชน 
ช่วง “สู้อยู่รอด”

38,693.34          38,693.34              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 38,693.34           บริษัทพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 38,693.34                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021010638 21/01/2021

3733 ค่าบริการระบบ Social Listening Tools และ Visualization Tools 1,926,000.00      1,926,000.00          1,926,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จ ากัด 1,926,000.00       บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จ ากัด 1,926,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020001 01/02/2021

2477 ค่าผลิตรายการ ENGLISH Level Up เติมพลังอังกฤษ (Q1-2/2564) 2,200,000.04      1,980,000.03          2,200,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 1,980,000.03       บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 1,980,000.03              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020002 01/02/2021

1797 ขออนุมัติจัดซ้ือ Alkaline battery AA 1.5V 7,704.00            7,383.00                7,704.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 7,383.00             บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 7,383.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020003 01/02/2021

เดือนกุมภาพันธ์ 2564



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2694 Banner ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ Dek-D.com 273,690.00         273,690.00             273,690.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จ 273,690.00          บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จ 273,690.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020004 01/02/2021

1664 คลินิก ส.ส.ท. เดือนธันวาคม 2563 431,376.75         431,376.75             431,376.75        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 431,376.75          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 431,376.75                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020006 01/02/2021

788 ซ่อมรถ GENARATER Thaipbs ทะเบียน 50-9168 47,936.00          47,936.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินวินซิเบ้ิล จ ากัด 47,936.00           บริษัท อินวินซิเบ้ิล จ ากัด 47,936.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020007 01/02/2021

2479 ค่าผลิตรายการ  ภาษาไทยไม่จ ากัด (Q1-2/2564) 2,200,000.04      1,980,000.03          2,200,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 1,980,000.03       บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 1,980,000.03              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020008 01/02/2021

779 ค่าอะไหล่ซ่อมหัวต้ังกล้อง ย่ีห้อ SACTHLER 31,779.00          31,779.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีแอล.อีควิปเม้นท์ 31,779.00           บริษัท ซีแอล.อีควิปเม้นท์ 31,779.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020009 02/02/2021

49 จ้างผู้ช่วยช่างภาพและสนับสนุนการถ่ายท า ก.พ.-มี.ค.64 34,000.00          17,000.00              17,000.00          เฉพาะเจาะจง นายกฤษชาติ กัลพัตร์ 17,000.00           นายกฤษชาติ กัลพัตร์ 17,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020011 02/02/2021

2476 ค่าผลิตรายการ Lab Zaa ท้าทดลอง (Q1-2/2564) 2,200,000.04      1,980,000.03          2,200,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 1,980,000.03       บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 1,980,000.03              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020013 01/02/2021

2567
ค่าเจ้าหน้าท่ีประสานงาน  งานวางแผนงบประมาณและบริหารงาน
ท่ัวไป

114,000.00         19,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว พิมสิริ นิลเกิดเย็น 19,000.00           นางสาว พิมสิริ นิลเกิดเย็น 19,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020014 02/02/2021

1794 Toner ส าหรับใช้งาน HR 30,495.00          30,495.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 30,495.00           บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 30,495.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020015 02/02/2021

54
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการเช่าชุดอุปกรณ์ส าหรับการท าข่าว/
รายงานสด เดือนมี.ค. - ธ.ค. 64

474,780.40         474,780.40             474,780.40        เฉพาะเจาะจง บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 474,780.40          บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 474,780.40                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020017 02/02/2021

1806 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนเฟรม รางเล่ือนประตูโรงอาหาร อาคาร C 2,568.00            2,568.00                2,568.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,568.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,568.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020022 03/02/2021

2485 ค่าผู้สร้างสรรค์การถ่ายภาพ  รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 774,000.00         624,000.00             774,000.00        เฉพาะเจาะจง ศุภฤกษ์   ใบทอง 624,000.00          ศุภฤกษ์   ใบทอง 624,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020023 01/02/2021

2483 ค่าผู้ด าเนินรายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 774,000.00         624,000.00             774,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 624,000.00          น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 624,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020024 01/02/2021

1154 ขออนุมัติใช้งบประมาณเช่ารถยนต์ข่าว 58 คัน 6,003,128.00      6,003,128.00          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 6,003,128.00       บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 6,003,128.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020026 03/02/2021

1597 ad รับสมัคร ผอ.ส.ส.ท. (มติชน) 124,227.00         124,227.00             124,227.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 124,227.00          บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 124,227.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020027 04/02/2021

1598 AD รับสมัคร ผอ.ส.ส.ท. (เดลินิวส์) 184,682.00         184,682.00             184,682.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 184,682.00          บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 184,682.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020028 04/02/2021

1599 Ad รับสมัคร ผอ.ส.ส.ท. (กรุงเทพธุรกิจ) 104,646.00         104,646.00             104,646.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ 104,646.00          บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ 104,646.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020029 04/02/2021

1807 งานระบบควบคุมการเปิดปิดไฟห้องน้ า 92,501.50          92,501.50              92,501.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 92,501.50           บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 92,501.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020030 04/02/2021

1805
ขออนุมัติติดต้ังพัดลมระบายอากาศ และ เปล่ียนก๊อกน้ า ศูนย์
ขอนแก่น

4,300.00            4,300.00                4,300.00            เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 4,300.00             นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 4,300.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020031 04/02/2021

1717 งานเช็ดกระจกอาคารและป้ายเสาสูงหน้าโครงการ ส.ส.ท. ส่วนกลาง 363,800.00         363,800.00             363,800.00        เฉพาะเจาะจง นาง ทิพย์วัน จรัญเธียรสิน 363,800.00          นาง ทิพย์วัน จรัญเธียรสิน 363,800.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020032 05/02/2021

2696
ด าเนินการจัดจ้างการบริการข้อมูลรายงานผลส ารวจการวัดความ
นิยม ALTV ประจ าปี 2564

668,750.00         668,750.00             668,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย ร 668,750.00          บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย ร 668,750.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020034 05/02/2021

797 ค่าบริการตรวจเช็คและเปล่ียนอะไหล่กล้อง CANON 24,610.00          24,610.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 24,610.00           บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 24,610.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020037 05/02/2021

1795
จัดหาลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์พร้อมการบ ารุงรักษาระบบเชิงป้องกัน 
Internet Proxy and Web Filter

1,999,830.00      1,898,180.00          1,999,830.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมช 1,898,180.00       บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมช 1,898,180.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020038 08/02/2021

2218 จัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์เดิมท่ีช ารุด สถานีหลังสวน 34,240.00          34,240.00              44,726.00          เฉพาะเจาะจง บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 34,240.00           บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 34,240.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020040 08/02/2021

2219 จัดหาทดแทนอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ท่ีช ารุด สถานีหลังสวน 10,486.00          10,486.00              -                   เฉพาะเจาะจง บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 10,486.00           บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 10,486.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020041 08/02/2021

2220 จัดหาแบตเตอร่ีและอุปกรณ์ส่วนควบของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 26,835.60          26,835.60              26,836.60          เฉพาะเจาะจง ร้านบรรลือเจนเนอเรเตอร์เซอร์วิส 26,835.60           ร้านบรรลือเจนเนอเรเตอร์เซอร์วิส 26,835.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020042 08/02/2021

1780 ขออนุมัติจัดซ้ือก๊อกเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (แบบใช้แบตเตอร่ี) 237,300.43         237,300.43             237,300.43        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ า 237,300.43          บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ า 237,300.43                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020044 08/02/2021

3776 ค่าบริการCloud Computing เดือน ธ.ค. 63 (ค่าบริการส่วนเกิน) 198,568.46         198,568.46             -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 198,568.46          บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 198,568.46                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020046 08/02/2021

1810 ส าหรับใช้งาน BU เด็กฯ และฺ BU วาระฯ 34,068.80          34,068.80              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 34,068.80           บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 34,068.80                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020049 08/02/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

532 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 Online รัฐโรจน์ (เพ่ิม) 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว รัฐโรจน์  จิตรพนา 20,000.00           นางสาว รัฐโรจน์  จิตรพนา 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020050 04/02/2021

798 ช่องสัญาณดาวเทียมย่านความถ่ี Ku-Band 1,433,032.39      1,433,032.39          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1,433,032.39       บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1,433,032.39              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020051 08/02/2021

799 ค่าบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 32,348.36          32,348.36              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 32,348.36           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 32,348.36                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020052 08/02/2021

800 ค่าบริการรวมสัญญาณ 14,556.77          14,556.77              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 14,556.77           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 14,556.77                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020053 08/02/2021

1809 ส าหรับใช้งานศูนย์ส่ือสาธารณะเพ่ือเด็กและครอบครัว 87,932.60          87,932.60              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 87,932.60           บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 87,932.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020054 08/02/2021

1814 ส าหรับใช้งานฝ่ายศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้ 55,212.00          55,212.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 55,212.00           บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 55,212.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020055 08/02/2021

1811
ส าหรับใช้งาน BU วาระฯ/คุณสุนทร ฉายโอภาส/ส ารองฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

377,945.40         377,945.40             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 377,945.40          บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 377,945.40                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020056 08/02/2021

2676 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 856,000.00         107,000.00             856,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 107,000.00          บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 107,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020058 05/02/2021

1804
จัดหา Toner HP OfficeJet Pro 8710  ใช้งานเลขานุการรองผอ.
ส.ส.ท. ด้านปฏิบัติการ

8,517.20            8,517.20                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 8,517.20             บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 8,517.20                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020059 08/02/2021

1158
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าอุปกรณ์ไฟพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ
สารพันล่ันทุ่ง กรณีเร่งด่วน

278,200.00         278,200.00             278,200.00        เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 278,200.00          อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 278,200.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020060 08/02/2021

20 จ้างผลิตโครงสร้างไม้ครอบจอLED 40,000.00          38,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย มนตรี เรืองสุวรรณ์ 38,000.00           นาย มนตรี เรืองสุวรรณ์ 38,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020061 08/02/2021

1157 ค่าจัดหาเส้ือผ้าพิธีกรรายการสารพันล่ันทฺ่ง (บางเขน) 81,000.00          81,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 81,000.00           นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 81,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020062 08/02/2021

1155 ค่าแต่งหน้ารายการสารพันล่ันทุ่ง(บางเขน) 45,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 45,000.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020063 08/02/2021

1156 ค่าท าผมรายการสารพันล่ันทุ่ง(บางเขน) 45,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 45,000.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020064 08/02/2021

2706 ค่าผู้ควบคุมการผลิต  รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.1 (ไตรมาส 1-2/64) 120,000.00         60,000.00              120,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสวนีย์ อุทุมมา 60,000.00           นางสาวสวนีย์ อุทุมมา 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020065 08/02/2021

2708
ค่าผู้สร้างสรรค์รายการและตัดต่อ รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.1 
(ไตรมาส 1-2/64)

200,000.00         100,000.00             200,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบง อุทุมมา 100,000.00          นางสาวบุษบง อุทุมมา 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020066 08/02/2021

2710
ค่าผู้ตรวจสอบคุณภาพรายการ  ห้องเรียนติวเข้ม ม.1 (ไตรมาส 
1-2/64)

120,000.00         60,000.00              120,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00           นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020067 08/02/2021

2697
ค่าข้อมูล/บทประพันธ์ และ บทละครโทรทัศน์ เปราะบาง The 
Series Based on True Story

1,337,500.00      267,500.00             1,337,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เตียว สมานฉันท์สตูดิโอ 267,500.00          หจก. เตียว สมานฉันท์สตูดิโอ 267,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020068 08/02/2021

2730 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 774,000.00         90,000.00              774,000.00        เฉพาะเจาะจง นายดนัย อัมพรดนัย 90,000.00           นายดนัย อัมพรดนัย 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020070 05/02/2021

2689 ค่าผู้ก ากับและเขียนบท รายการ ท่าไม้ตาย ไตรมาส 1-2/64 390,000.00         390,000.00             390,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย พงศ์พันธ์ หรรษาพันธ์ 390,000.00          นาย พงศ์พันธ์ หรรษาพันธ์ 390,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020075 09/02/2021

2690 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์และจัดท าข้อมูล รายการ ท่าไม้ตาย 260,000.00         260,000.00             260,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว อมรรัตน์ บ ารุงวงศ์สิริ 260,000.00          นางสาว อมรรัตน์ บ ารุงวงศ์สิริ 260,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020076 09/02/2021

2691
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์งานกราฟฟิก รายการ ท่าไม้ตาย ไตรมาส 
1-2/64

260,000.00         260,000.00             260,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว มัลลิกา อัครวิวัฒนกุล 260,000.00          นางสาว มัลลิกา อัครวิวัฒนกุล 260,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020077 09/02/2021

2693 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ ท่าไม้ตาย 260,000.00         260,000.00             260,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย พิริยะ อุ้ยไพบูลย์สวัสด์ิ 260,000.00          นาย พิริยะ อุ้ยไพบูลย์สวัสด์ิ 260,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020078 09/02/2021

2739 ค่าเจ้าหน้าท่ี Go-Producer  รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง 78,000.00          78,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 78,000.00           น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 78,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020080 09/02/2021

2741 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง 65,000.00          65,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรภร เก่งสกุล 65,000.00           น.ส.ภัทรภร เก่งสกุล 65,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020081 09/02/2021

2742 ค่าเช่าอุปกรณ์ Macbook Pro รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง 50,000.00          50,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย พฤฒธิพันธ์ุ ตระกูลวัฒนา 50,000.00           นาย พฤฒธิพันธ์ุ ตระกูลวัฒนา 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020082 09/02/2021

2714 ค่าผู้ก ากับและควบคุมตัดต่อรายการ ห้องโรียนติวเข้ม ม.4 172,000.00         64,000.00              172,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมย์ขวัญ 64,000.00           น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมย์ขวัญ 64,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020083 09/02/2021

2716
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์รายการและเขียนบท รายการ ห้องเรียนติว
เข้ม ม.4

150,500.00         56,000.00              150,500.00        เฉพาะเจาะจง นายชฏิล  ยืนย่ิง 56,000.00           นายชฏิล  ยืนย่ิง 56,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020084 09/02/2021

2721 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและจัดหาผู้ร่วม รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 129,000.00         48,000.00              129,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริเพ็ญ  อัมพรดนัย 48,000.00           น.ส.ศิริเพ็ญ  อัมพรดนัย 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020085 09/02/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2724 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและจัดหาผู้ร่วมรายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 129,000.00         48,000.00              129,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพ์ภัทร ชูตระกูล 48,000.00           น.ส. พิมพ์ภัทร ชูตระกูล 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020086 09/02/2021

2725 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 36,000.00          21,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร มาพบสุข 21,000.00           นางสาวศศิธร มาพบสุข 21,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020087 09/02/2021

2738
ค่าเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา รายการ ห้องเรียนติว
เข้ม ม.4

150,500.00         56,000.00              150,500.00        เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ อันหนองกุง 56,000.00           นายศรายุทธ อันหนองกุง 56,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020088 09/02/2021

3777
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วงสถานการณ์ COVID-19 (16 
ม.ค. - 31 ม.ค. 64)

38,000.00          38,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 38,000.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 38,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020089 09/02/2021

3778
งานข้อมูลเชิงสถิติเพ่ือประกอบงานผลิตเน้ือหาประเภท Data 
Visualization

53,500.00          53,500.00              53,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วงใน มีเดีย จ ากัด 53,500.00           บริษัท วงใน มีเดีย จ ากัด 53,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020090 09/02/2021

1179
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายฉาก รายการ
สารพันล่ันทุ่ง กรณีเร่งด่วน

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 8,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 8,000.00                     เร่งด่วน PO2021020094 08/02/2021

2450 ค่าผลิตรายการ ซีรีส์วิถีคน ไตรมาส 2-3/2564 8,165,170.00      8,165,170.00          8,165,170.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอซัน จ ากัด 8,165,170.00       บริษัท เดอซัน จ ากัด 8,165,170.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020097 05/02/2021

1010 พิธีกรรายการสถานีประชาชน #ไตรมาส 1+2/2564 1,190,000.71      200,000.12             1,190,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเค แมส จ ากัด 200,000.12          บริษัท โอเค แมส จ ากัด 200,000.12                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020105 01/02/2021

1030 ค่าลิขสิทธ์ิข่าว AFP ประจ าปี 2564 1,634,232.40      1,177,000.00          1,634,232.40      เฉพาะเจาะจง ส านักข่าว อาจ้ัง ฟรังซ์ เพรส 1,177,000.00       ส านักข่าว อาจ้ัง ฟรังซ์ เพรส 1,177,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020107 10/02/2021

2748 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ อารักษ์ AROUND 18,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 12,000.00           คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020108 10/02/2021

2751 ค่าอุปกรณ์แสง (เช่า) รายการ อารักษ์ AROUND 96,300.00          96,300.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู วอนท์ ไลท์ 2 จ ากัด 96,300.00           บริษัท ยู วอนท์ ไลท์ 2 จ ากัด 96,300.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020109 10/02/2021

2752
ค่าอุปกรณ์ผ้าด ากันแสงประกอบฉาก (เช่า) รายการ อารักษ์ 
AROUND

10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 10,000.00           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020110 10/02/2021

792
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match by ThaiPBS สนาม 2, 4 
กทม.

16,000.00          8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020111 11/02/2021

3756 ค่าบริการบ ารุงรักษาระบบเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th 966,723.60         956,580.00             966,723.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิส 956,580.00          บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิส 956,580.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020112 11/02/2021

1761 ค่าพนักงานขับรถ 1 คน ต้ังแต่ เดือน มค- มีค.64 67,410.00          23,219.00              67,410.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 23,219.00           บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 23,219.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020113 11/02/2021

1017 ลิขสิทธ์ิข่าว AP ( 15 กุมภาพันธ์ 2564-14 กุมภาพันธ์ 2565) 5,085,465.98      5,025,364.99          -                   เฉพาะเจาะจง Associated Press Television Ne 5,025,364.99       Associated Press Television Ne 5,025,364.99              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020114 01/02/2021

1813 ขออนุมัติจัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับใช้ในห้องออกอากาศ (MCR) 48,021.60          48,021.60              48,021.60          เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากั 48,021.60           บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากั 48,021.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020120 11/02/2021

4012 งานถ่ายภาพกรรมการนโยบายชุดใหม่ 9,000.00            9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 9,000.00             คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020121 11/02/2021

2702 ค่าผลิตรายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass  คลาสติวด่วน 7,565,000.73      425,000.04             7,565,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 425,000.04          บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 425,000.04                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020123 15/02/2021

2699 ค่าผลิตรายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass  คลาสติวด่วน 7,565,000.73      425,000.04             7,565,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 425,000.04          บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 425,000.04                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020124 15/02/2021

2703 ค่าผลิตรายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass  คลาสติวด่วน 7,565,000.73      425,000.04             7,565,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 425,000.04          บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 425,000.04                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020125 15/02/2021

2700 ค่าผลิตรายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass  คลาสติวด่วน 7,565,000.73      425,000.04             7,565,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 425,000.04          บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 425,000.04                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020127 15/02/2021

2701 ค่าผลิตรายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass  คลาสติวด่วน 7,565,000.73      340,000.03             7,565,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 340,000.03          บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 340,000.03                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020128 15/02/2021

2731 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 774,000.00         288,000.00             774,000.00        เฉพาะเจาะจง นายดนัย อัมพรดนัย 288,000.00          นายดนัย อัมพรดนัย 288,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020129 10/02/2021

1800 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมท่อส่งน้ าเสียภายในบ่อบ าบัด  อาคาร D 28,761.60          28,761.60              28,761.60          เฉพาะเจาะจง บริษัท คิวเทค พลัส จ ากัด 28,761.60           บริษัท คิวเทค พลัส จ ากัด 28,761.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020130 15/02/2021

1815
ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนเฟรมล่างและล้อประตูบานเล่ือน ห้องช่างภาพ
  อาคาร C

5,671.00            5,671.00                5,671.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 5,671.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 5,671.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020131 15/02/2021

1788 ขออนุมัติจัดซ้ือโคมไฟ Hight Bay 100 วัตต์ พร้อมโซ่ และตะขอ 5,136.00            5,136.00                5,136.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซอฟเทม จ ากัด 5,136.00             บริษัท ไอซอฟเทม จ ากัด 5,136.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020132 15/02/2021

1819 ของใช้ในส านักงาน(สเปร์ยฉีดยุง) 7,318.80            6,933.60                7,318.80            เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 6,933.60             บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 6,933.60                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020133 15/02/2021

1799 ซ่อมรถตู้ทะเบียน อห.-629 14,370.00          14,370.00              13,429.91          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 14,370.00           บริษัท ฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 14,370.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020134 10/02/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1601 Ad รับสมัคร ผอ.ส.ส.ท. (Marketeer) 44,940.00          44,940.00              44,940.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จ ากัด 44,940.00           บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จ ากัด 44,940.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020135 15/02/2021

1777 ขออนุมัติจัดซ้ือ Switch Hub 8 Port ระบบ BAS 3,103.00            3,103.00                3,103.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 3,103.00             บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 3,103.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020136 15/02/2021

2769 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ คุยให้คิด  (มค.-กค.64) 39,000.00          36,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อัครวิทย์ ณะศรี 36,000.00           นาย อัครวิทย์ ณะศรี 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020138 15/02/2021

2770 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ คุยให้คิด  (มค.-กค.64) 39,000.00          36,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 36,000.00           นายมานิตย์  คุณชุมภู 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020139 15/02/2021

2773 ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย รายการ คุยให้คิด  (มค.-กค.64) 65,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 60,000.00           นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020140 15/02/2021

2775 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ คุยให้คิด  (มค.-กค.64) 65,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกจิต สว่างอารมย์ 60,000.00           นาย เอกจิต สว่างอารมย์ 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020141 15/02/2021

2473 ค่าผลิตรายการ  โลกกลม ๆ กับครูสังคมของหนู (Q1-2/2564) 2,200,000.04      1,980,000.03          2,200,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 1,980,000.03       บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 1,980,000.03              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020143 01/02/2021

814 ค่าบริการรวมสัญญาณ บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากัด 32,255.83          32,255.83              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 32,255.83           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 32,255.83                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020144 16/02/2021

813 ค่าบริการรวมสัญญาณ บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากัด 14,515.12          14,515.12              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 14,515.12           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 14,515.12                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020145 16/02/2021

2606 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 384,000.00         292,000.00             384,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 292,000.00          น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 292,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020146 16/02/2021

2222
จัดซ้ืออุปกรณ์ ส าหรับซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ประจ าศูนย์วิศวกรรม
สงขลา

6,206.00            6,206.00                6,206.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว เค เค เอ็นจิเนียร่ิง 6,206.00             บริษัท นิว เค เค เอ็นจิเนียร่ิง 6,206.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020147 16/02/2021

2611 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 400,000.00         257,000.00             400,000.00        เฉพาะเจาะจง นางภัคนันท์ ธนาศรม 257,000.00          นางภัคนันท์ ธนาศรม 257,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020148 16/02/2021

2224 จัดซ้ืออุปกรณ์ส่วนควบป้องกัน กล้องวงจรปิด สถานีใบหยก 2 11,128.00          11,128.00              11,128.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แกนกลาง จ ากัด 11,128.00           บริษัท แกนกลาง จ ากัด 11,128.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020151 16/02/2021

2223
จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection) สถานีสุ
ราษฎร์ธานี

4,494.00            4,494.00                4,494.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาบิล จ ากัด 4,494.00             บริษัท สตาบิล จ ากัด 4,494.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020152 16/02/2021

2744 ค่าผู้ด าเนินรายการ อารักษ์ AROUND 222,000.00         222,000.00             222,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เป้ อารักษ์ จ ากัด 222,000.00          บริษัท เป้ อารักษ์ จ ากัด 222,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020156 16/02/2021

1784 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นฆ่าเช้ือ Z-Touch 97,912.49          97,912.49              97,912.49          เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีฟคลีน เทคโนโลยี จ ากัด 97,912.49           บริษัท ลีฟคลีน เทคโนโลยี จ ากัด 97,912.49                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020157 16/02/2021

2745 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ อารักษ์ AROUND 150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว อมรรัตน์ บ ารุงวงศ์สิริ 150,000.00          นางสาว อมรรัตน์ บ ารุงวงศ์สิริ 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020158 16/02/2021

793
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match by ThaiPBS สนาม 2, 4 
กทม.

16,000.00          8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020159 15/02/2021

1602 Ad รับสมัคร ผอ.ส.ส.ท. (Positioning) 38,252.50          38,252.50              38,252.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 38,252.50           บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 38,252.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020160 16/02/2021

1600 ขออนุมัติใช้งบประมาณช าระค่าท่ีพัก State Qurantine 12,759.99          12,759.99              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ประสิทธ์ิ แมนช่ัน จ ากัด 12,759.99           บริษัท ประสิทธ์ิ แมนช่ัน จ ากัด 12,759.99                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020161 17/02/2021

3772 งานบ ารุงรักษาดูแลระบบเว็บไซต์ www.vipa.me 299,600.00         149,800.00             299,600.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ออเร้นจ์ ดิจิตอล มีเดีย 149,800.00          บจก.ออเร้นจ์ ดิจิตอล มีเดีย 149,800.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020162 17/02/2021

3773 งานบ ารุงรักษาดูแลระบบเว็บไซต์ www.vipa.me 299,600.00         149,800.00             299,600.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ออเร้นจ์ ดิจิตอล มีเดีย 149,800.00          บจก.ออเร้นจ์ ดิจิตอล มีเดีย 149,800.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020163 17/02/2021

794 ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match by ThaiPBS สนาม 1-4 กทม. 32,000.00          8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020164 07/02/2021

795 ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match by ThaiPBS สนาม 1-4 กทม. 32,000.00          8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020165 14/02/2021

1153 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนที  ผ่องเผือก (เดือน พ.ย. 63) 1,005.00            1,005.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นที  ผ่องเผือก 1,005.00             นาย นที  ผ่องเผือก 1,005.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020166 17/02/2021

1160 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ์  เกษรบัว (เดือน ธ.ค. 63) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 1,800.00             นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020167 17/02/2021

1159 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวุฒิกร  จันทร์มณี (เดือน ธ.ค. 63) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จันทร์มณี 1,200.00             นาย วุฒิกร จันทร์มณี 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020168 17/02/2021

1161 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเจตน์สุกฤษณ์  ค าทวี (เดือน ธ.ค. 63) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 600.00                นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020169 17/02/2021

803
จัดหาวัสดุส้ินเปลืองสนับสนุนงานท่ัวไปและเพ่ือสนับสนุนงานผลิต
รายการ

47,133.50          47,133.50              47,133.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นบี เทค จ ากัด 47,133.50           บริษัท เอสเอ็นบี เทค จ ากัด 47,133.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020170 17/02/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1162 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมาน  ศรีเพ็ชร (เดือน ธ.ค. 63) 335.00              335.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมาน ศรีเพ็ชร 335.00                นาย สมาน ศรีเพ็ชร 335.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020171 17/02/2021

1163 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนภา  วากย์เงินตรา (เดือน ธ.ค. 63) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นภา วากย์เงินตรา 600.00                นาย นภา วากย์เงินตรา 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020172 17/02/2021

1164 ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลัท  รัตนพนัง (เดือน ธ.ค. 63) 7,480.00            7,480.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชลัท รัตนพนัง 7,480.00             นาย ชลัท รัตนพนัง 7,480.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020173 17/02/2021

1165 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเอกชัย  แสงฝาก (เดือน ธ.ค. 63) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกชัย แสงฝาก 600.00                นาย เอกชัย แสงฝาก 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020174 17/02/2021

1166 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนวัฒน์  ศรีเมือง (เดือน ธ.ค. 63) 825.00              825.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 825.00                นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 825.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020175 17/02/2021

1167 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพันธ์ุ (เดือน ธ.ค. 63) 2,400.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 2,400.00             นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020176 17/02/2021

1168 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กัลยาณมิตร (เดือน ธ.ค. 63) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 1,800.00             นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020177 17/02/2021

1169 ค่าบริการอ่ืนๆ นายพิชญ์พงษ์  ปล้ืมเย็น (เดือน ธ.ค. 63) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 900.00                นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020178 17/02/2021

1170 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสราวุฒิ  สิงหวรรณุรัตน์ (เดือน ธ.ค. 63) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 300.00                นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020179 17/02/2021

1171 ค่าบริการอ่ืนๆ นายรณเดช  วรสิงห์ (เดือน ธ.ค. 63) 1,210.00            1,210.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย รณเดช วรสิงห์ 1,210.00             นาย รณเดช วรสิงห์ 1,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020180 17/02/2021

1173 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอับดุลย์ลา  โสฬส (เดือน ธ.ค. 63) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อับดุลย์ลา โสฬส 1,200.00             นาย อับดุลย์ลา โสฬส 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020181 17/02/2021

1174 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวสันต์  จันทร์ฉาย (เดือน ธ.ค. 63) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 2,100.00             นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020182 17/02/2021

1175 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอวยชัย  วงษ์เอ่ียม (เดือน ธ.ค. 63) 3,600.00            3,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 3,600.00             นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020183 17/02/2021

1176 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวัฒนา  อมิธิดาจรูญ (เดือน ธ.ค. 63) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 1,500.00             นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020184 17/02/2021

1177 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวุฒิชัย  ศรีษะแก้ว (เดือน ธ.ค. 63) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิชัย ศรีษะแก้ว 300.00                นาย วุฒิชัย ศรีษะแก้ว 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020185 17/02/2021

801 อะไหล่ Sound Card ย่ีห้อ Sonifex 56,175.00          56,175.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเท 56,175.00           บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเท 56,175.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020186 17/02/2021

1787 ขออนุมัติจัดซ้ือมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนพร้อมใบพัด 7,062.00            7,062.00                7,062.00            เฉพาะเจาะจง ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 7,062.00             ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 7,062.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020187 17/02/2021

1812 ขออนุมัติจัดซ้ือ หลอดโปรเจคเตอร์ห้องประชุม AM401 9,630.00            9,630.00                9,631.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 9,630.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 9,630.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020188 17/02/2021

812
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมบริษัทไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1-31
 ม.ค. 2564

1,428,933.18      1,428,933.18          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1,428,933.18       บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1,428,933.18              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020189 17/02/2021

2692 ค่าอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ ท่าไม้ตาย 780,000.00         780,000.00             780,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ธนวัฒน์ จุลละเกศ 780,000.00          นาย ธนวัฒน์ จุลละเกศ 780,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020194 16/02/2021

1172 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเกรียงศักด์ิ  มาลัย (เดือน ธ.ค. 63) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 600.00                นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020195 17/02/2021

1758 กระดาษช าระ    กระดาษเช็ดมือ 99,403.00          98,440.00              99,403.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 98,440.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 98,440.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020196 18/02/2021

1816
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ E-Mail Gateway Security +E-mail  
Phishing

1,250,000.00      1,176,465.00          1,250,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ต โปรเทคช่ัน คอนเซ็ป 1,176,465.00       บริษัท เน็ต โปรเทคช่ัน คอนเซ็ป 1,176,465.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020197 18/02/2021

46 จ้างทีมผลิตรายการ The Camp ค่ายหรรษา มกราคม-มีนาคม 2564 3,177,900.00      2,542,320.00          158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 2,542,320.00       บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 2,542,320.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020199 02/02/2021

1016
ค่าจ้างบริการพนักงานขับรถยนต Outsource 29 คน (เดือน 
มกราคม-ธันวาคม 2564)

6,702,480.00      6,702,480.00          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 6,702,480.00       บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 6,702,480.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020203 18/02/2021

3758 ค่าบริการเช่าใช้ระบบ Live Streaming, CDN 5,216,508.21      4,731,804.00          5,216,508.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิส 4,731,804.00       บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิส 4,731,804.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020204 18/02/2021

2761 ค่าผู้ด าเนินรายการ  คุยให้คิด  (มค.-กค.64) 520,000.00         480,000.00             520,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย สุทธิชัย  แซ่หยุ่น 480,000.00          นาย สุทธิชัย  แซ่หยุ่น 480,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020205 18/02/2021

2765 ค่าผู้ด าเนินรายการ  คุยให้คิด  (มค.-กค.64) 390,000.00         360,000.00             310,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวิสุทธ์ิ  คมวัชรพงศ์ 360,000.00          นายวิสุทธ์ิ  คมวัชรพงศ์ 360,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020206 18/02/2021

2740 ค่าเจ้าหน้าท่ีเขียนบท รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง 104,000.00         104,000.00             104,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัชนันท์ ศรีแนน 104,000.00          นางสาวณภัชนันท์ ศรีแนน 104,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020207 18/02/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2763 ค่าผู้ด าเนินรายการ  คุยให้คิด  (มค.-กค.64) 520,000.00         480,000.00             520,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 480,000.00          นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 480,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020208 18/02/2021

2743 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง 250,380.00         250,380.00             250,380.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 250,380.00          บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 250,380.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020209 18/02/2021

2788 ค่าผลิตของท่ีระลึก รายการ คนสู้โรค 58,582.50          58,582.50              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ พี.แอดส์ (96) จ ากัด 58,582.50           บริษัท โฟร์ พี.แอดส์ (96) จ ากัด 58,582.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020210 18/02/2021

2750 ค่าอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าท่ี (เช่า) รายการ อารักษ์ AROUND 180,000.11         130,000.08             180,000.00        เฉพาะเจาะจง บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม 130,000.08          บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม 130,000.08                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020211 19/02/2021

16 จัดจ้างผลิตรายการ News Beeps by ThaiPBSWorld 1,488,000.21      1,488,000.21          1,488,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้าให้ จ ากัด 1,488,000.21       บริษัท ห้าให้ จ ากัด 1,488,000.21              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020212 19/02/2021

1603 จัดท ารายงานสรุปผลไตรมาสปี 2564 80,000.00          80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ศิริพงษ์  พรหมรักษ์ 80,000.00           นาย ศิริพงษ์  พรหมรักษ์ 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020213 22/02/2021

817 ค่าซ่อมบ ารุง Fiber Optic Cable /ฝ่ายถ่ายทอดนอกสถานท่ี 4,494.00            4,494.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสทรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 4,494.00             บริษัท มาสทรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 4,494.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020214 22/02/2021

818 ค่าซ่อมแซม Fiber Optic Cable 5,136.00            5,136.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสทรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 5,136.00             บริษัท มาสทรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 5,136.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020215 22/02/2021

811 ค่าอะไหล่กล้องถ่ายวีดีโอ ย่ีห้อ CANON 32,659.88          32,659.88              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด 32,659.88           บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด 32,659.88                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020216 22/02/2021

1827 ซ่อมรถทะเบียน 50-9168 รหัสกิจกรรม 64-B06.045 7,169.00            6,700.00                7,169.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 6,700.00             บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 6,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020217 22/02/2021

1826 ซ่อมรถทะเบียน ฮจ-1277 รหัสกิจกรรม 64-B06.045 3,905.50            3,650.00                3,650.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 3,650.00             บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 3,650.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020218 22/02/2021

1831 ซ่อมรถตู้ ทะเบียน 6ฎ-9390 35,791.50          33,450.00              35,791.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 33,450.00           บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 33,450.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020219 22/02/2021

809 จัดหาวัสดุส้ินเปลือง 16,864.63          3,896.19                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 3,896.19             บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 3,896.19                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020221 22/02/2021

806 จัดหา Power Supply ส าหรับเคร่ือง Slow Motion OB2 Thaipbs 74,900.00          74,900.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลตร้าวีทู จ ากัด 74,900.00           บริษัท อัลตร้าวีทู จ ากัด 74,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020222 22/02/2021

805 จัดหา BATTERY UPS OB1 Thaipbs 33,384.00          33,384.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 33,384.00           บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 33,384.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020223 22/02/2021

807
ค่าพิธีกรป่ันสู่ฝัน คนวัยมันส์ จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท
ถนน ปี 64 สนาม 1

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020224 22/02/2021

791
ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match by ThaiPBS สนาม 1, 3 
กทม.

16,000.00          8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00             น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020226 22/02/2021

796 ค่าพิธีกร ถทส.Takraw Super Match by ThaiPBS สนาม 1-4 กทม. 32,000.00          16,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 16,000.00           นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 16,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020227 22/02/2021

328 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับรายการ Online 119,529.70         119,529.70             119,529.70        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 119,529.70          บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 119,529.70                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020228 22/02/2021

329 ฉากส าหรับรายการ Active Talk(ออนไลน์)(กรณีจ าเป็นเร่งด่วน) 20,852.16          20,852.16              20,852.16          เฉพาะเจาะจง บริษัทพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 20,852.16           บริษัทพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 20,852.16                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020234 22/02/2021

2783 ค่าจัดท าแผนและด าเนินการ ส่ือสารการตลาด ห้องเรียนติวเข้ม 246,100.00         246,100.00             246,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊อกซ์ อิน เบรน จ ากัด 246,100.00          บริษัท บ๊อกซ์ อิน เบรน จ ากัด 246,100.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020237 22/02/2021

1789 งานติดต้ังกระจกกันความร้อน ส านักตรวจสอบภายใน 134,220.80         134,220.80             134,220.80        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย-เยอรมันสเปเชียลต้ีกลาส 134,220.80          บริษัท ไทย-เยอรมันสเปเชียลต้ีกลาส 134,220.80                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020239 22/02/2021

1830 ขออนุมัติจัดซ้ือสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้าระบบน้ าเสีย 37,450.00          37,450.00              37,450.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี 1 อินเตอร์เทรด จ ากัด 37,450.00           บริษัท พี 1 อินเตอร์เทรด จ ากัด 37,450.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020240 22/02/2021

2225
จัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ส่วนควบเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์วิศวกรรม
เชียงใหม่

43,056.80          43,056.80              43,056.80          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเน 43,056.80           หจก.เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเน 43,056.80                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020241 22/02/2021

1808 ขออนุมัติจัดซ้ือไส้กรองตะกอนส าหรับเคร่ืองกรองน้ าด่ืม ชนิด RO 72,448.11          72,448.10              72,448.00          เฉพาะเจาะจง หจก. ฉัตรชัยเคร่ืองกรองน้ า 72,448.10           หจก. ฉัตรชัยเคร่ืองกรองน้ า 72,448.10                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020242 22/02/2021

1829 ขออนุมัติติดต้ัง ระบบสาย Network 16,050.00          16,050.00              16,050.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 16,050.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 16,050.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020243 23/02/2021

2795 ค่าอุปกรณ์แสงพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ AIBOT (เร่งด่วน) เพ่ิมเติม 26,750.00          26,750.00              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 26,750.00           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 26,750.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020244 19/02/2021

2735 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 774,000.00         216,000.00             774,000.00        เฉพาะเจาะจง นายดนัย อัมพรดนัย 216,000.00          นายดนัย อัมพรดนัย 216,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020245 05/02/2021

2674 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 856,000.00         21,400.00              856,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 21,400.00           บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 21,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020246 19/02/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2786 ค่าออกแบบฉาก รายการ คุยให้คิด 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ศรัญญา ธรรมเจริญ 40,000.00           ศรัญญา ธรรมเจริญ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020247 16/02/2021

131
กิจกรรม “ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัย”(รายการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย)

80,000.00          80,000.01              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 80,000.01           บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 80,000.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020248 23/02/2021

2746 ค่าอุปกรณ์จอแสดงผลประกอบฉาก (เช่า) รายการ อารักษ์ AROUND 112,350.00         112,350.00             112,350.00        เฉพาะเจาะจง นายอิสระพงษ์  วงษ์ภูงา 112,350.00          นายอิสระพงษ์  วงษ์ภูงา 112,350.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020249 15/02/2021

4013 ป้ายประชาสัมพันธ์รายการ 70,620.00          70,620.00              70,620.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร 70,620.00           บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร 70,620.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020250 23/02/2021

1665 ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือนมกราคม 2564 705,527.10         705,527.10             705,527.10        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 705,527.10          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 705,527.10                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020251 23/02/2021

1834 จ้างเปล่ียนมาตรวัดความดันและเติมเคร่ืองดับเพลิง 1,391.00            1,391.00                1,391.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เคร่ืองดับเพลิงอิมพีเรี 1,391.00             บริษัท เคร่ืองดับเพลิงอิมพีเรี 1,391.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020253 23/02/2021

1832 ขออนุมัติจัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าสระบัวหน้าอาคาร A 1,712.00            1,712.00                1,712.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 1,712.00             บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 1,712.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020254 23/02/2021

1178 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 22,951.50          22,951.50              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 22,951.50           บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 22,951.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020255 23/02/2021

2226
จัดหา GPS module ของเคร่ืองส่งสัญญาณโทรทัศน์ ย่ีห้อ Tredess
 ส.วังเหนือ และ ส.เวียงแหง

99,574.20          99,574.20              99,574.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 99,574.20           บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 99,574.20                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020258 23/02/2021

2791 ค่าผู้เขียนบทซิตคอม "มันน่ีท่ีรัก"  ไตร 2/2564 135,000.00         135,000.00             135,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัค ไตรเจริญเดช 135,000.00          น.ส. นภัค ไตรเจริญเดช 135,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020259 23/02/2021

2790 ค่าผู้เขียนบทซิดคอม "มันน่ีท่ีรัก"  ไตร 2/2564 135,000.00         135,000.00             135,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วีรวัฒน์ ขโยชัยกร 135,000.00          นาย วีรวัฒน์ ขโยชัยกร 135,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020260 23/02/2021

2784 ค่าผู้ควบคุมการผลิตซิดคอม มันน่ีท่ีรัก ไตรมาส 2/2564 260,000.00         260,000.00             260,000.00        เฉพาะเจาะจง นฤมล ศิษย์ประเสริฐ 260,000.00          นฤมล ศิษย์ประเสริฐ 260,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020261 23/02/2021

2551
ค่าแปลภาษาและพากย์ (จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย) รายการ 
มหัศจรรย์แดนมังกร

278,200.00         278,200.00             278,200.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ไรซ์ คัลเจอร์ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน 278,200.00          บจ.ไรซ์ คัลเจอร์ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน 278,200.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020262 23/02/2021

4014
แต่งหน้าท าผม ผู้อ านวยการส านัก-ผู้อ านวยการศูนย์ เพ่ือใช้ใน
รายงานประจ าปีและส่ืออ่ืนๆ

13,000.00          13,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 13,000.00           คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 13,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020264 17/02/2021

816
ค่าประกันดูแลรักษาระบบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบ VIZ Vitual 
Sudio & Graphic System

4,500,000.00      4,490,000.00          4,499,992.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วิซอาร์ที (ประเทศไทย) จ 4,490,000.00       บริษัท วิซอาร์ที (ประเทศไทย) จ 4,490,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020266 24/02/2021

823 ค่าซ่อมแซม Fiber Optic Cable 100m 18,190.00          18,190.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสทรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 18,190.00           บริษัท มาสทรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 18,190.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020268 24/02/2021

822 ค่าซ่อมแซม Fiber Optic Cable 200m 5,029.00            5,029.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสทรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 5,029.00             บริษัท มาสทรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 5,029.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020269 24/02/2021

821 ค่าซ่อมแซม Fiber Optic Cable 100m 4,815.00            4,815.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสทรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 4,815.00             บริษัท มาสทรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 4,815.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020270 24/02/2021

327 ผู้ดูแลการผลิตและประสานงานรายการ Active Talk 148,000.00         148,000.00             148,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วราพร อัมภารัตน์ 148,000.00          น.ส.วราพร อัมภารัตน์ 148,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020272 24/02/2021

2792 ค่าลิขสิทธ์ิรายการต่างประเทศ ชุด Sparticle Mystery-Series 3 746,350.02         745,080.44             -                   เฉพาะเจาะจง KT Media Services 745,080.44          KT Media Services 745,080.44                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020278 22/02/2021

2766
ค่าสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าท่ีถ่ายท ารายการ คุยให้คิด  
(มค.-กค.64)

1,474,460.00      113,420.00             1,474,460.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิกเซอร์ แอนด์ บรอดแคซท 113,420.00          บริษัท ฟิกเซอร์ แอนด์ บรอดแคซท 113,420.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020279 24/02/2021

2759 ค่าสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าท่ี ถ่ายท ารายการ คุยให้คิด 113,420.00         113,420.00             113,420.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิกเซอร์ แอนด์ บรอดแคซท 113,420.00          บริษัท ฟิกเซอร์ แอนด์ บรอดแคซท 113,420.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020280 24/02/2021

2704 ค่าผลิตรายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass  คลาสติวด่วน 7,565,000.73      5,525,000.53          7,565,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 5,525,000.53       บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 5,525,000.53              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020281 16/02/2021

2805 ค่าผู้ด าเนินรายการ Class one ทางฉัน-ฝันเเธอ 40,000.02          40,000.02              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ลาทิชส์ จ ากัด 40,000.02           บริษัท สตาร์ลาทิชส์ จ ากัด 40,000.02                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020283 25/02/2021

1604 ค่าจ้างบุคคล 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชาญชัย  ทองสัมฤทธ์ิ 20,000.00           นาย ชาญชัย  ทองสัมฤทธ์ิ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020284 25/02/2021

2804 ค่าผู้ด าเนินรายการ Class one ทางฉัน-ฝันเเธอ 15,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ณฤทัย ต้นสุขเกษม 15,000.00           น.ส. ณฤทัย ต้นสุขเกษม 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020285 25/02/2021

2802 ค่าเจ้าหน้าท่ีเขียนทบ รายการ Class one ทางฉัน-ฝันเเธอ 97,500.00          97,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วนิดา มงคลวิทย์ 97,500.00           น.ส. วนิดา มงคลวิทย์ 97,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020286 25/02/2021

1798 ซ่อมรถOB ทะเบียน 50-9168 19,174.51          18,421.23              19,174.51          เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จ ากัด 18,421.23           บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จ ากัด 18,421.23                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020287 25/02/2021

2796
ผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC (Closed Captions) ซิตคอม “มัน
น่ีท่ีรัก” (Q2/2564)

93,600.00          93,600.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 93,600.00           น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 93,600.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020288 25/02/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2810 ค่าเจ้าหน้าท่ีก ากับด้านข้อมูล รายการสารคดี ทุนวัฒนธรรม 84,000.00          84,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายคติ มุธุขันธ์ 84,000.00           นายคติ มุธุขันธ์ 84,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020289 25/02/2021

2811 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการสารคดี ทุนวัฒนธรรม 80,000.01          80,000.01              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โมชันวิลล์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 80,000.01           บริษัท โมชันวิลล์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 80,000.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020290 25/02/2021

2680 ค่าผลิตรายการ บทเรียนราคาเพลง  ไตรมาส 2/64 2,418,000.06      2,418,000.06          2,418,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 2,418,000.06       บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 2,418,000.06              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020292 26/02/2021

57 ผู้ช่วยและประสานงาน เดือน กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2564 220,000.00         20,000.00              20,000.00          เฉพาะเจาะจง นางธนัทนันท์ รัตนวิจิตร 20,000.00           นางธนัทนันท์ รัตนวิจิตร 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020296 28/02/2021

2809 ค่าเจ้าหน้าท่ีเขียนบทและสคริปท์ รายการสารคดี ทุนวัฒนธรรม 120,000.00         120,000.00             120,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภัทรวิภู ชอบทางศิลป์ 120,000.00          นายภัทรวิภู ชอบทางศิลป์ 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020297 25/02/2021

2785 ค่าผู้ก ากับซิดคอม มันน่ีท่ีรัก  ไตรมาส 2/2564 468,000.00         468,000.00             468,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย มีโชค ราษฎรานุวัต 468,000.00          นาย มีโชค ราษฎรานุวัต 468,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020298 25/02/2021

2812 ค่าอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าท่ีถ่ายท ารายการ สารคดี ทุนวัฒนธรรม 200,000.03         200,000.03             200,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีโพรโพส ครีเอช่ัน จ าก 200,000.03          บริษัท พรีโพรโพส ครีเอช่ัน จ าก 200,000.03                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020299 25/02/2021

2808 ค่าผู้ช่วยผู้ก ากับ รายการสารคดี ทุนวัฒนธรรม 140,000.00         140,000.00             140,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสายน้ า นทีคุณธรรม 140,000.00          นางสาวสายน้ า นทีคุณธรรม 140,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020300 25/02/2021

2807 ค่าผู้ก ากับ รายการสารคดี ทุนวัฒนธรรม 200,000.00         200,000.00             200,000.00        เฉพาะเจาะจง นายศิวัช เดชารัตน์ 200,000.00          นายศิวัช เดชารัตน์ 200,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020301 25/02/2021

2789 ค่าผู้เขียนบทซิดคอม "มันน่ีท่ีรัก"  ไตร 2/2564 120,000.00         120,000.00             120,000.00        เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ โพธิสารัตนะ 120,000.00          นายชัยรัตน์ โพธิสารัตนะ 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020302 25/02/2021

50 จ้างผู้ช่วยช่างภาพและสนับสนุนการถ่ายท า ก.พ.-มี.ค.64 34,000.00          17,000.00              17,000.00          เฉพาะเจาะจง นายกฤษชาติ กัลพัตร์ 17,000.00           นายกฤษชาติ กัลพัตร์ 17,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020304 28/02/2021

1068
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      61,100.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 61,100.00           ฐาปนี คงบุตร 61,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020306 28/02/2021

1102
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      48,700.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน์  บุญทรง 48,700.00           คุณศรีรัตน์  บุญทรง 48,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020307 28/02/2021

1052
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      79,200.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 79,200.00           ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 79,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020308 28/02/2021

1090
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      13,200.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 13,200.00           ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 13,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020309 28/02/2021

1109
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      13,200.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 13,200.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 13,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020310 28/02/2021

1080
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      92,400.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 92,400.00           คุณบุญมา  คงประเสริฐ 92,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020311 28/02/2021

1122
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      30,600.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 30,600.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 30,600.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020312 28/02/2021

1039
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      92,400.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 92,400.00           คุณกฤติยา  แพนลา 92,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020313 28/02/2021

326
ผู้ดูแลการผลิตและประสานงานรายการ Active Talk (กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน)

37,000.00          37,000.00              37,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.วราพร อัมภารัตน์ 37,000.00           น.ส.วราพร อัมภารัตน์ 37,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020315 28/02/2021

2679 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 1,071,000.64      160,000.00             1,071,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออเรนจ์ ฟีท จ ากัด 160,000.00          บริษัท ออเรนจ์ ฟีท จ ากัด 160,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020316 26/02/2021

790
ค่าติดต้ัง-ร้ือถอน โครงสร้างน่ังร้าน ถทส.Takraw Super Match by
 Thai PBS(วันท่ี 7,14,21,28 ก.พ. 64)

20,544.00          20,544.00              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 20,544.00           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 20,544.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020320 28/02/2021

324 โครงการผลิตรายการ Active Talk (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน) 100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี แอนด์ เอส แอสซิสต์ จ ากัด 100,000.00          บริษัท ซี แอนด์ เอส แอสซิสต์ จ ากัด 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020321 28/02/2021

804
ค่าผลิต Sticker, Vinly, ขนส่ง ถทส Takraw Super Match by 
Thai PBS ปี 64 สนาม 1-4 (วันท่ี 7,14,21,28)

24,028.99          24,028.99              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 24,028.99           บริษัทพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 24,028.99                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020324 28/02/2021

2695 ค่าซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ Jamillah & Aladdin-Series 2 780,000.19         780,000.19             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีไอจีเอ จ ากัด 780,000.19          บริษัท ทีไอจีเอ จ ากัด 780,000.19                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020325 19/02/2021

2757 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ คุยให้คิด 5,000.00            5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกจิต สว่างอารมย์ 5,000.00             นาย เอกจิต สว่างอารมย์ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020326 28/02/2021

2774 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ คุยให้คิด  (มค.-กค.64) 65,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกจิต สว่างอารมย์ 5,000.00             นาย เอกจิต สว่างอารมย์ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020327 28/02/2021

2772 ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย รายการ คุยให้คิด  (มค.-กค.64) 65,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 5,000.00             นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020328 28/02/2021

2771 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ คุยให้คิด  (มค.-กค.64) 39,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 3,000.00             นายมานิตย์  คุณชุมภู 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020329 28/02/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2758 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ คุยให้คิด 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 3,000.00             นายมานิตย์  คุณชุมภู 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020330 28/02/2021

2756 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ คุยให้คิด 5,000.00            5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 5,000.00             นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020331 28/02/2021

2747 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ อารักษ์ AROUND 18,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 6,000.00             คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020332 28/02/2021

2794 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ติวเข้ม ม.1  (เร่งด่วน) 5,000.00            2,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 2,500.00             นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 2,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020333 28/02/2021

2711
ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.1 (ไตรมาส 
1-2/64)

15,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 5,000.00             นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020334 28/02/2021

2762 ค่าผู้ด าเนินรายการ  คุยให้คิด  (มค.-กค.64) 520,000.00         40,000.00              520,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 40,000.00           นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020335 28/02/2021

2764 ค่าผู้ด าเนินรายการ  คุยให้คิด  (มค.-กค.64) 390,000.00         30,000.00              310,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวิสุทธ์ิ  คมวัชรพงศ์ 30,000.00           นายวิสุทธ์ิ  คมวัชรพงศ์ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020336 28/02/2021

2760 ค่าผู้ด าเนินรายการ  คุยให้คิด  (มค.-กค.64) 520,000.00         40,000.00              520,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย สุทธิชัย  แซ่หยุ่น 40,000.00           นาย สุทธิชัย  แซ่หยุ่น 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020337 28/02/2021

2754 ค่าผู้ด าเนินรายการ คุยให้คิด 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายวิสุทธ์ิ  คมวัชรพงศ์ 30,000.00           นายวิสุทธ์ิ  คมวัชรพงศ์ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020338 28/02/2021

2753 ค่าผู้ด าเนินรายการ คุยให้คิด 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 40,000.00           นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020339 28/02/2021

2755 ค่าผู้ด าเนินรายการ คุยให้คิด 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุทธิชัย  แซ่หยุ่น 40,000.00           นาย สุทธิชัย  แซ่หยุ่น 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020340 28/02/2021

2678 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 1,071,000.64      743,000.45             1,071,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออเรนจ์ ฟีท จ ากัด 743,000.45          บริษัท ออเรนจ์ ฟีท จ ากัด 743,000.45                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020341 25/02/2021

2675 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 856,000.00         727,600.00             856,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 727,600.00          บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 727,600.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020342 25/02/2021

2781 ค่าลิขสิทธ์ิรายการ ภาพยนตร์สารคดี 4,000,000.00      4,000,000.05          4,000,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.มูฟว่ีส์ แม็ทเทอร์ 4,000,000.05       บจก.มูฟว่ีส์ แม็ทเทอร์ 4,000,000.05              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020343 25/02/2021

2787 ค่าผลิตฉาก/ติดต้ังและร้ือถอนฉาก รายการ คุยให้คิด 700,000.00         700,000.00             700,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แมสอัพ จ ากัด 700,000.00          บริษัท แมสอัพ จ ากัด 700,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020344 24/02/2021

2767
ค่าสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าท่ีถ่ายท ารายการ คุยให้คิด  
(มค.-กค.64)

1,474,460.00      1,361,040.00          1,474,460.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิกเซอร์ แอนด์ บรอดแคซท 1,361,040.00       บริษัท ฟิกเซอร์ แอนด์ บรอดแคซท 1,361,040.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020345 19/02/2021

2722 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและจัดหาผู้ร่วมรายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 129,000.00         33,000.00              129,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. พิมพ์ภัทร ชูตระกูล 33,000.00           น.ส. พิมพ์ภัทร ชูตระกูล 33,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020346 28/02/2021

2720 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและจัดหาผู้ร่วม รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 129,000.00         33,000.00              129,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริเพ็ญ  อัมพรดนัย 33,000.00           น.ส.ศิริเพ็ญ  อัมพรดนัย 33,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020347 28/02/2021

2713 ค่าผู้ก ากับและควบคุมตัดต่อรายการ ห้องโรียนติวเข้ม ม.4 172,000.00         44,000.00              172,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมย์ขวัญ 44,000.00           น.ส.ภาณิศา  ภูวภิรมย์ขวัญ 44,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020348 28/02/2021

2736
ค่าเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา รายการ ห้องเรียนติว
เข้ม ม.4

150,500.00         38,500.00              150,500.00        เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ อันหนองกุง 38,500.00           นายศรายุทธ อันหนองกุง 38,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020349 28/02/2021

2717
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์รายการและเขียนบท รายการ ห้องเรียนติว
เข้ม ม.4

150,500.00         38,500.00              150,500.00        เฉพาะเจาะจง นายชฏิล  ยืนย่ิง 38,500.00           นายชฏิล  ยืนย่ิง 38,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020350 28/02/2021

2489 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 193,500.00         3,000.00                193,500.00        เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 3,000.00             นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020351 28/02/2021

2486 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 189,000.00         3,000.00                192,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 3,000.00             นายมานิตย์  คุณชุมภู 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020353 28/02/2021

2481 ค่าผู้ด าเนินรายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 774,000.00         12,000.00              774,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 12,000.00           น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020354 28/02/2021

2729 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 774,000.00         54,000.00              774,000.00        เฉพาะเจาะจง นายดนัย อัมพรดนัย 54,000.00           นายดนัย อัมพรดนัย 54,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020360 22/02/2021

2732 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 774,000.00         18,000.00              774,000.00        เฉพาะเจาะจง นายดนัย อัมพรดนัย 18,000.00           นายดนัย อัมพรดนัย 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020361 23/02/2021

2728 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 774,000.00         18,000.00              774,000.00        เฉพาะเจาะจง นายดนัย อัมพรดนัย 18,000.00           นายดนัย อัมพรดนัย 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020362 24/02/2021

2734 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 774,000.00         54,000.00              774,000.00        เฉพาะเจาะจง นายดนัย อัมพรดนัย 54,000.00           นายดนัย อัมพรดนัย 54,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020363 25/02/2021

1184
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายฉาก รายการ
สารพันล่ันทุ่ง กรณีเร่งด่วน

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 8,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 8,000.00                     เร่งด่วน PO2021020364 25/02/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2843 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (เร่งด่วน) 2,500.00            2,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 2,500.00             นายมารุต เนียมท้วม 2,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020365 28/02/2021

2842 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (เร่งด่วน) 2,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 2,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 2,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020366 28/02/2021

2726 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 36,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร มาพบสุข 6,000.00             นางสาวศศิธร มาพบสุข 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020367 28/02/2021

2607 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 384,000.00         36,000.00              384,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 36,000.00           น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020368 28/02/2021

2612 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 120,000.00         18,000.00              120,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 18,000.00           น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020369 28/02/2021

2623 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         2,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 2,400.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020370 28/02/2021

2661 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         2,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 2,400.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020371 28/02/2021

2632 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 7,200.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020372 28/02/2021

2636 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 4,800.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020373 28/02/2021

2652 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         1,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 1,200.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020374 28/02/2021

2619 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 4,800.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020375 28/02/2021

2658 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 7,200.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020376 28/02/2021

2671 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         8,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 8,400.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 8,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020377 28/02/2021

2508 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 900.00                นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020378 28/02/2021

2531 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 1,800.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020379 28/02/2021

2494 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,800.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020380 28/02/2021

2507 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         4,500.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,500.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020381 28/02/2021

2527 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         2,700.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 2,700.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020382 28/02/2021

1759 ค่าพนักงานขับรถ 1 คน ต้ังแต่ เดือน มค- มีค.64 67,410.00          20,972.00              67,410.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 20,972.00           บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 20,972.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020384 10/02/2021

2541 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         2,700.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 2,700.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021020385 28/02/2021

6 จัดจ้างผลิตรายการ News Beeps by ThaiPBSWorld (เร่งด่วน) 837,000.12         93,000.01              837,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01           บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01                   เร่งด่วน PO2021020386 02/02/2021

7 จัดจ้างผลิตรายการ News Beeps by ThaiPBSWorld (เร่งด่วน) 837,000.12         93,000.01              837,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01           บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01                   เร่งด่วน PO2021020387 08/02/2021

8 จัดจ้างผลิตรายการ News Beeps by ThaiPBSWorld (เร่งด่วน) 837,000.12         93,000.01              837,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01           บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01                   เร่งด่วน PO2021020388 15/02/2021

4 จัดจ้างผลิตรายการ News Beeps by ThaiPBSWorld (เร่งด่วน) 837,000.12         93,000.01              837,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01           บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01                   เร่งด่วน PO2021020389 22/02/2021

1182
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าไฟพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการสารพันล่ัน
ทุ่ง กรณีเร่งด่วน

625,950.00         347,750.00             625,950.00        เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 347,750.00          อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 347,750.00                 เร่งด่วน PO2021020390 25/02/2021

820
ระบบเคร่ืองตัดต่อ Avid Media  Composer ฝ่ายตัดต่อรายการและ
 Play out

242,125.86         242,125.84             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค กรุ๊ป 242,125.84          บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค กรุ๊ป 242,125.84                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030001 01/03/2021

1023 ผู้จัดหาเส้ือผ้าผู้ประกาศและพิธีกร ส านักข่าว ประจ าปี 2564 3,756,000.07      2,808,000.05          3,756,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สเต็ปดีไซน์ จ ากัด 2,808,000.05       บริษัท สเต็ปดีไซน์ จ ากัด 2,808,000.05              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030004 01/03/2021

2799 ค่าผู้ช่วยผู้ก ากับ รายการ Class one ทางฉัน-ฝันเเธอ 234,000.00         234,000.00             234,000.00        เฉพาะเจาะจง นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 234,000.00          นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 234,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030006 01/03/2021

เดือนมีนาคม 2564



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3766 Social Engagement Tool & Report Analysis on Thai PBS 1,500,000.00      1,375,000.00          1,500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,375,000.00       บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,375,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030007 01/03/2021

831 ค่าเช่าเคร่ือง Slow พร้อมเจ้าหน้าท่ี 1 ท่าน 35,000.00          35,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดนามิค บรอดคาสต้ิง ซิส 35,000.00           บริษัท ไดนามิค บรอดคาสต้ิง ซิส 35,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030008 02/03/2021

2815 ค่าผู้จัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียง CC 95,400.06          95,400.06              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดานันท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 95,400.06           บริษัท ดานันท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 95,400.06                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030009 02/03/2021

2801
ค่าอุปกรณ์กล้องพร้อมเจ้าหน้าท่ี (เช่า) รายการ Class one ทางฉัน-
ฝันเเธอ

455,000.00         455,000.00             455,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ธีรภัทร ก๋าค า 455,000.00          นาย ธีรภัทร ก๋าค า 455,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030011 01/03/2021

2803 ค่าห้องตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ Class one ทางฉัน-ฝันเเธอ 325,000.00         325,000.00             325,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ ทิพโกมุท 325,000.00          นาย นพคุณ ทิพโกมุท 325,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030012 01/03/2021

2800
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ข้อมูลและประสานงาน รายการ Class one 
ทางฉัน-ฝันเเธอ

143,000.00         143,000.00             145,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ศุภชัย ทองศักด์ิ 143,000.00          นาย ศุภชัย ทองศักด์ิ 143,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030013 01/03/2021

2798 ค่าผู้ก ากับรายการ Class one ทางฉัน-ฝันเเธอ 325,000.00         325,000.00             325,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสิทธานต์ ฉลองธรรม 325,000.00          นายสิทธานต์ ฉลองธรรม 325,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030015 01/03/2021

2793 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี (เร่งด่วน) 8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 8,000.00             น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030016 02/03/2021

2818
ค่าผู้ตรวจสอบความถูกต้องงานผลิตละคร บุษบาลุยไฟ  ด้าน
องค์ประกอบศิลป์

100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย เอก เอ่ียมช่ืน 100,000.00          นาย เอก เอ่ียมช่ืน 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030017 02/03/2021

4015 ตัดต่องาน VTR แถลงนโยบาย กนย. 2564-2565 15,000.00          15,000.00              15,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 15,000.00           นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030019 03/03/2021

1835
License ระบบรักษาความปลอดภัย VM Server ปีท่ี2/3 เพ่ือ
ประกอบการเบิกจ่าย

719,069.21         719,069.21             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีนิธคอมพ์ จ ากัด 719,069.21          บริษัท ซีนิธคอมพ์ จ ากัด 719,069.21                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030020 03/03/2021

2817 ค่าผู้ตรวจสอบความถูกต้องงานผลิตละคร บุษบาลุยไฟ ด้านจิตรกรรม 100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ศุภชัย เสริมสุขเจริญชัย 100,000.00          นาย ศุภชัย เสริมสุขเจริญชัย 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030021 03/03/2021

1836
จัดหาบริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตอาคารส านักงานใหญ่ ส.ส.ท. 
ส าหรับส่ือออนไลน์ (Facebook)

300,000.00         300,000.00             300,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 300,000.00          บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 300,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030022 03/03/2021

1824 งานเพ่ิมระบบไฟ ภายนอกอาคาร ศูนย์ขอนแก่น 72,819.85          72,819.85              72,819.84          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัย ขอนแก่น 72,819.85           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัย ขอนแก่น 72,819.85                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030023 03/03/2021

2230
จัดหาแบตเตอร่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีอุบลราชธานีและสถานี
สกลนคร

27,820.00          27,820.00              27,820.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แกนกลาง จ ากัด 27,820.00           บริษัท แกนกลาง จ ากัด 27,820.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030024 03/03/2021

1841 เช่ารถตู้ 10 คัน รถเก๋ง 2 คัน เดือน มค.- เมย.64 1,501,338.40      1,501,338.40          1,501,338.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 1,501,338.40       บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 1,501,338.40              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030026 03/03/2021

2698
ค่าข้อมูล/บทประพันธ์ และ บทละครโทรทัศน์ เปราะบาง The 
Series Based on True Story

1,337,500.00      1,070,000.00          1,337,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เตียว สมานฉันท์สตูดิโอ 1,070,000.00       หจก. เตียว สมานฉันท์สตูดิโอ 1,070,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030027 03/03/2021

325 โครงการผลิตรายการ Active Talk 784,000.00         580,000.00             784,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี แอนด์ เอส แอสซิสต์ จ ากัด 580,000.00          บริษัท ซี แอนด์ เอส แอสซิสต์ จ ากัด 580,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030028 03/03/2021

3779
โครงการจ้างเช่าใช้และบ ารุงรักษาระบบรายงานผลข้อมูลสถิติ
เว็บไซต์ท่ีอยู่ภายใต้ แบรนด์ไทยพีบีเอส (Thai P

963,000.00         240,750.00             963,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บลิชเทค จ ากัด 240,750.00          บริษัท บลิชเทค จ ากัด 240,750.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030029 04/03/2021

2822 ค่าผู้เช่ียวชาญการออกก าลังกาย รายการ ข.ขยับ 180,000.00         180,000.00             180,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส พิมพ์อร โมกขะสมิต 180,000.00          น.ส พิมพ์อร โมกขะสมิต 180,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030031 04/03/2021

2821 ผู้ควบคุมการผลิต โครงการประกวดภาพยนตร์ส้ันวิทยาศาสตร์ ปีท่ี 6 170,000.00         170,000.00             170,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส เจนจิรา ปัญญาเจนจัด 170,000.00          น.ส เจนจิรา ปัญญาเจนจัด 170,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030032 04/03/2021

1818 ส าหรับใช้งานฝ่ายเน้ือหาวาระพิเศษ ส านักสร้างสรรค์เน้ือหา 16,839.66          16,839.66              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 16,839.66           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 16,839.66                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030034 01/03/2021

3780
โครงการจ้างเช่าใช้และบ ารุงรักษาระบบรายงานผลข้อมูลสถิติ
เว็บไซต์ท่ีอยู่ภายใต้ แบรนด์ไทยพีบีเอส (Thai P

963,000.00         722,250.00             963,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บลิชเทค จ ากัด 722,250.00          บริษัท บลิชเทค จ ากัด 722,250.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030035 05/03/2021

1842 น้ ายาละลายเมือกในถาดน้ าท้ิง 23,005.00          23,005.00              23,005.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวคลีน เคมีคอล จ ากัด 23,005.00           บริษัท นิวคลีน เคมีคอล จ ากัด 23,005.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030037 05/03/2021

59 ผู้ช่วยช่างภาพและสนับสนุนการผลิต เดือน เมษายน - ธันวาคม 2564 153,000.00         153,000.00             17,000.00          เฉพาะเจาะจง นายกฤษชาติ กัลพัตร์ 153,000.00          นายกฤษชาติ กัลพัตร์ 153,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030043 05/03/2021

1833 ขออนุมัติซ่อม ระบบ FIRE ALARM 11,021.00          11,021.00              11,021.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 11,021.00           บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 11,021.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030044 05/03/2021

2235
จัดหา GPS module ของเคร่ืองส่งสัญญาณโทรทัศน์ ย่ีห้อ Tredess
 สถานีหนองบัวแดง 2

49,787.10          49,787.10              49,787.10          เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 49,787.10           บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 49,787.10                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030045 05/03/2021

2231 จัดจ้างตรวจสอบและซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีอุบลราชธานี 8,915.24            8,915.24                8,915.24            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8,915.24             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8,915.24                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030046 05/03/2021

2232 จัดหาคอมเพรสเคร่ืองปรับอากาศ สถานีมุกดาหาร 13,161.00          13,161.00              13,161.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แกนกลาง จ ากัด 13,161.00           บริษัท แกนกลาง จ ากัด 13,161.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030047 05/03/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2233 จัดจ้างบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ า สถานีฯ อาคารใบหยก 2 40,400.00          40,400.00              40,400.00          เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้านครหลวง 40,400.00           การไฟฟ้านครหลวง 40,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030048 05/03/2021

1825 ซ่อมรถ ทะเบียน ฒว-3286 13,410.31          12,533.00              13,410.31          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 12,533.00           บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 12,533.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030049 08/03/2021

1837 ขออนุมัติซ่อมระบบน้ าประปา(BOOTER PUMP) ชุดท่ี 1 78,110.00          78,110.00              78,110.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 78,110.00           บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 78,110.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030061 08/03/2021

2768 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ คุยให้คิด  (มค.-กค.64) 39,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อัครวิทย์ ณะศรี 3,000.00             นาย อัครวิทย์ ณะศรี 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030062 04/03/2021

533 ผู้ผลิตBackpack Journalist มี.ค.-มิ.ย. 64 ภานุพัฒน์ 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภาณุพัฒน์  บุญร่ืน 40,000.00           นาย ภาณุพัฒน์  บุญร่ืน 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030063 04/03/2021

534 ผู้ผลิตBackpack Journalist มี.ค.-มิ.ย. 64 ภัทศิรินทร์ 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทศิรินทร์  กล่ินจันทร์ 40,000.00           น.ส. ภัทศิรินทร์  กล่ินจันทร์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030064 04/03/2021

535 ผู้ผลิตBackpack Journalist มี.ค.-มิ.ย. 64 กีรติ 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. กีรติ  วุฒิสกุลชัย 20,000.00           น.ส. กีรติ  วุฒิสกุลชัย 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030065 04/03/2021

2237
จัดหาอุปกรณ์ส่วนควบ TOVs Current Counter ของอุปกรณ์
ป้องกันไฟกระโชกทดแทนของเดิม ส.กาญจนบุรี

4,280.00            4,280.00                4,280.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาบิล จ ากัด 4,280.00             บริษัท สตาบิล จ ากัด 4,280.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030066 08/03/2021

3792 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 2,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 2,000.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 2,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030067 08/03/2021

1185
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ี  กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน

22,405.80          22,405.80              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 22,405.80           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 22,405.80                   เร่งด่วน PO2021030068 08/03/2021

828
ค่าพิธีกร Hoop Takraw Super Match by Thai PBS ปี 64 กทม. 
(สนาม 2)

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030071 03/03/2021

3789
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วงสถานการณ์ COVID-19 
(1-15 ก.พ. 64)

27,000.00          27,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 27,000.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 27,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030072 09/03/2021

125 ค่าผลิตรายการ วันน้ี กินอะไรดีนะ ไตรมาส 2/2564 500,000.09         500,000.09             500,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 500,000.09          บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 500,000.09                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030073 08/03/2021

829
ค่าพิธีกร Hoop Takraw Super Match by Thai PBS ปี 64 กทม. 
(สนาม 1-3)

24,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 24,000.00           นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030074 03/03/2021

129 ค่าผลิตรายการ GUARDIAN 5 ผู้พิทักษ์รักโลก ไตรมาส 2/2564 1,177,000.00      1,177,000.00          1,177,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 1,177,000.00       บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 1,177,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030075 08/03/2021

1844 กระดาษเช็ดมือ Scoot 72,760.00          72,760.00              72,760.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 72,760.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 72,760.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030077 09/03/2021

1846 กระดาษช าระจัมโบโรล2ช้ันยาว300 58,315.00          58,315.00              58,315.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ลอฟต้ี คลีน จ ากัด 58,315.00           บริษัท ลอฟต้ี คลีน จ ากัด 58,315.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030078 09/03/2021

827
ค่าพิธีกร Hoop Takraw Super Match by Thai PBS ปี 64 กทม. 
(สนาม 1, 3)

16,000.00          16,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 16,000.00           น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 16,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030081 10/03/2021

2840 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ  Sports Cast กีฬาท้าสนุก 65,000.00          55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. เพ็ญประภา สิริวัลย์ภักดี 55,000.00           น.ส. เพ็ญประภา สิริวัลย์ภักดี 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030083 10/03/2021

3791
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วงสถานการณ์ COVID-19 
(16-28 ก.พ. 64)

14,000.00          14,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 14,000.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 14,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030084 10/03/2021

2838 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ  Sports Cast กีฬาท้าสนุก 39,000.00          33,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 33,000.00           คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 33,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030085 10/03/2021

2836
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์และจัดท าข้อมูล รายการ  Sports Cast กีฬา
ท้าสนุก

39,000.00          33,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.วันวิสา  นุ่มนวล 33,000.00           น.ส.วันวิสา  นุ่มนวล 33,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030086 10/03/2021

1848
ขออนุมัติจัดจ้างงานบ ารุงรักษา Kitchen hood exhaust system 
ของ canteen

69,550.00          69,550.00              69,550.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เทอร์โก เซอร์วิส จ ากัด 69,550.00           บริษัท เทอร์โก เซอร์วิส จ ากัด 69,550.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030087 10/03/2021

1847 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สุขาภิบาลท่ีต้องใช้ในงานวิศวกรรม 8,506.50            8,506.50                8,506.50            เฉพาะเจาะจง บริษัท แกนกลาง จ ากัด 8,506.50             บริษัท แกนกลาง จ ากัด 8,506.50                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030088 10/03/2021

1838 ค่าเช่า Internet ส่วนกลาง เพ่ือประกอบการเบิกจ่าย ปีท่ี2/3 1,836,120.00      1,836,120.00          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ั 1,836,120.00       บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ั 1,836,120.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030089 10/03/2021

1839 ค่าเช่า Internet ส่วนกลาง เพ่ือประกอบการเบิกจ่าย ปีท่ี2/3 1,725,000.12      1,725,000.07          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 1,725,000.07       บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 1,725,000.07              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030090 10/03/2021

2860 ขออนุญาตใช้สิทธิเผยแพร่ละครโทรทัศน์ เร่ือง โหมโรง 350,000.00         350,000.00             350,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ 350,000.00          นายอิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ 350,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030091 05/03/2021

3790 ค่าบริการCloud Computing เดือน ม.ค. 64 (ค่าบริการส่วนเกิน) 218,089.71         218,089.71             -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 218,089.71          บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 218,089.71                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030092 10/03/2021

4016 เพ่ือผลิตงานแปลและท า Subtitle ภาษาอังกฤษรายการส่งประกวด 29,960.00          29,960.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ศศิพัฒน์ จ ากัด 29,960.00           บริษัท ศศิพัฒน์ จ ากัด 29,960.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030093 10/03/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1188
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการจัดจ้างผลิต  รายการ ฟังเสียงประเทศ
ไทย

3,000,000.03      2,600,000.03          3,000,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 2,600,000.03       บริษัท เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 2,600,000.03              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030094 10/03/2021

2844
ผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC (Closed Captions) ละคร 14 วัน 
ฉัน(ไม่)เปล่ียน

50,400.00          50,400.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 50,400.00           น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 50,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030097 10/03/2021

2705 ค่าผลิตรายการ สะเทือนไทย ไตรมาส 2/2564 2,519,796.50      2,519,796.50          2,519,796.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 2,519,796.50       บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 2,519,796.50              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030105 10/03/2021

2782 ค่าผลิตรายการ KIDs พิซิต CODE  ไตรมาส 2/2564 1,946,913.15      1,946,913.15          1,946,913.15      เฉพาะเจาะจง บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 1,946,913.15       บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 1,946,913.15              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030107 10/03/2021

1851 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีต้องใช้ในงานวิศวกรรม 34,668.00          34,668.00              34,668.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แกนกลาง จ ากัด 34,668.00           บริษัท แกนกลาง จ ากัด 34,668.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030110 10/03/2021

2863 ค่าท าของท่ีระลึก  กระเป๋าเป้ รายการ Cool CRU 49,220.00          49,220.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 49,220.00           บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 49,220.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030112 10/03/2021

2826 ค่าผู้ด าเนินรายการ  Sports Cast กีฬาท้าสนุก 195,000.00         165,000.00             195,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล 165,000.00          นาย ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล 165,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030113 11/03/2021

2824 ค่าผู้ด าเนินรายการ  Sports Cast กีฬาท้าสนุก 130,000.00         110,000.00             130,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์   กล่ินเกษร 110,000.00          นายสุวัฒน์   กล่ินเกษร 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030114 11/03/2021

2830 ค่าผู้ช่วยผู้ก ากับ รายการ  Sports Cast กีฬาท้าสนุก 195,000.00         165,000.00             195,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส อรุณศรี ค าคูบอน 165,000.00          น.ส อรุณศรี ค าคูบอน 165,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030115 11/03/2021

2834
ค่าอุปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ  Sports Cast กีฬาท้า
สนุก

351,000.07         297,000.06             351,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีโพรโพส ครีเอช่ัน จ าก 297,000.06          บริษัท พรีโพรโพส ครีเอช่ัน จ าก 297,000.06                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030116 11/03/2021

2832 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ  Sports Cast กีฬาท้าสนุก 324,798.50         274,829.50             324,798.50        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัพ สตูดิโอ 274,829.50          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัพ สตูดิโอ 274,829.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030118 11/03/2021

2828 ค่าผู้ก ากับ รายการ  Sports Cast กีฬาท้าสนุก 260,000.00         220,000.00             260,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธนพิชญ์ ค าศรี 220,000.00          นายธนพิชญ์ ค าศรี 220,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030119 11/03/2021

4018 เพ่ือเป็นค่าผลิตอุปกรณ์ของท่ีระลึกส าหรับเด็ก 71,690.00          71,690.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดีเซีย จ ากัด 71,690.00           บริษัท คิดดีเซีย จ ากัด 71,690.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030120 11/03/2021

53 เช่ารถประจ าศูนย์พัฒนาการส่ือสารด้านภัยพิบัติ ปี 2564 770,400.00         693,360.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 693,360.00          บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 693,360.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030121 11/03/2021

1755 เช่ารถตู้พร้อมคนขับ 2 คัน มค.-ธค.64 1,093,540.00      1,000,664.00          1,170,087.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 1,000,664.00       บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 1,000,664.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030122 11/03/2021

2236 จัดหาคคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ ส.ชุมแพ 9,300.00            9,300.00                9,300.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แฮปป้ีแอร์ แอนด์ 9,300.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แฮปป้ีแอร์ แอนด์ 9,300.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030126 11/03/2021

826 เคร่ืองเขียนเดือน มี.ค.64 ด้านผลิตรายการ 3,963.28            2,396.91                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 2,396.91             บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 2,396.91                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030127 11/03/2021

1828 ซ่อมรถทะเบียน วภ-4421 รหัสกิจกรรม 64-B06.045 8,733.34            8,162.00                8,733.34            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 8,162.00             บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 8,162.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030128 11/03/2021

2816
ค่าลิขสิทธ์ิ VOD (Video on Demand)แอนนิเมช่ันชุด MY LITTLE 
PONY

4,259,909.09      4,342,133.74          -                   เฉพาะเจาะจง KT Media Services 4,342,133.74       KT Media Services 4,342,133.74              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030129 05/03/2021

1854 ซ้ือ พรบ. รถยนต์ 8 คัน 10,382.21          10,382.21              10,382.21          เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด 10,382.21           บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด 10,382.21                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030131 12/03/2021

1666 โครงการพัฒนาภาวะผู้น าและทักษะการโค้ช 235,400.00         235,400.00             235,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดอะล็อค ลีดเดอร์ชิพ จ า 235,400.00          บริษัท ไดอะล็อค ลีดเดอร์ชิพ จ า 235,400.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030132 12/03/2021

3795 ค่าเช่าระบบ Video Sharing (Grabyo) 102,701.04         104,010.24             -                   เฉพาะเจาะจง Grabyo Pte Ltd 104,010.24          Grabyo Pte Ltd 104,010.24                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030133 12/03/2021

2241 จัดหา Power Supply อะไหล่ส าหรับซ่อมแซม อุปกรณ์ IRD 69,122.00          69,122.00              69,122.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 69,122.00           บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 69,122.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030134 12/03/2021

2243 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ ระนอง 23,968.00          23,968.00              23,968.00          เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 23,968.00           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 23,968.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030135 12/03/2021

2240
จัดาแบตเตอร่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ส าหรับศูนย์วิศวกรรมสุโขทัยและ
สถานีลูกข่าย

53,200.06          53,200.06              53,200.00          เฉพาะเจาะจง ส.ฮวดหลีแบตเตอร่ี 53,200.06           ส.ฮวดหลีแบตเตอร่ี 53,200.06                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030136 12/03/2021

1861 อุปกรณ์ในห้องอาหาร 12,128.45          12,128.45              12,128.45          เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 12,128.45           บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 12,128.45                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030137 12/03/2021

3793 ของใช้อุปกรณ์ส านักงาน 4,590.30            4,590.30                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 4,590.30             บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 4,590.30                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030138 12/03/2021

60 จ้างช่างแต่งหน้าเหมาจ่าย ภาพน่ิง จ านวน 1 วัน 3,000.00            3,000.00                3,000.00            เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 3,000.00             นายมานิตย์  คุณชุมภู 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030140 10/03/2021

3781 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 3,000.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030145 15/03/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3783 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 1,000.00            1,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 1,000.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 1,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030146 15/03/2021

3782 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 2,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 2,000.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 2,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030147 15/03/2021

3784 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 2,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 2,000.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 2,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030148 15/03/2021

3785 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 1,000.00            1,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,000.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030149 15/03/2021

3786 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 1,000.00            1,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 1,000.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 1,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030150 15/03/2021

3788 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 1,000.00            1,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 1,000.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 1,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030151 15/03/2021

3787 โครงการ Thai PBS Big sign : COVID-19 1,000.00            1,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 1,000.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 1,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030152 15/03/2021

357
จ้างช่างภาพและตัดต่อส่ือโครงการ Thai PBS Academy Talk (ช้ินท่ี
 1)

20,000.00          20,000.00              20,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. อทิตยา สมมาตร 20,000.00           น.ส. อทิตยา สมมาตร 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030154 15/03/2021

835 จัดหา BATTERY BACKUP FOR Base Station HI-MOTION 2,675.00            2,675.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว เจนเนอร์เรช่ัน เทคโ 2,675.00             บริษัท นิว เจนเนอร์เรช่ัน เทคโ 2,675.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030155 15/03/2021

3794 ค่ากรอบทีวีและกรอบตู้ Kiosk ผลิตจากฟิวเจอร์บอร์ด 14,059.80          14,059.80              14,059.80          เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 14,059.80           ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 14,059.80                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030157 15/03/2021

2238 จัดจ้างตรวจสอบและบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ มุกดาหาร 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030158 15/03/2021

1845 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์หลอดไฟท่ีต้องใช้ในงานวิศวกรรม 65,644.50          34,507.50              65,644.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทาลักซ์ จ ากัด 34,507.50           บริษัท เอสทาลักซ์ จ ากัด 34,507.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030159 15/03/2021

1752 ขออนุมัติงานฉีดพ้น ฆ่าเช้ือ COVID - 19 ประจ าปี 2564 1,969,977.00      1,641,647.50          1,969,977.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกแปซิฟิก อินเตอร์เนช่ัน 1,641,647.50       บริษัท บางกอกแปซิฟิก อินเตอร์เนช่ัน 1,641,647.50              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030160 15/03/2021

1193 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวุฒิกร  จันทร์มณี (เดือน มกราคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จันทร์มณี 300.00                นาย วุฒิกร จันทร์มณี 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030162 15/03/2021

1194 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ์  เกษรบัว (เดือน มกราคม 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 2,100.00             นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030163 15/03/2021

1852 ขออนุมัติจัดซ้ือเคมีส าหรับล้าง Aluminium Fin Coil 11,770.00          11,770.00              11,770.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 11,770.00           บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 11,770.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030164 15/03/2021

1195 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเจตน์สุกฤษฏ์ิ  ค าทวี (เดือน มกราคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 600.00                นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030165 15/03/2021

1196 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมาน  ศรีเพ็ชร (เดือน มกราคม 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมาน ศรีเพ็ชร 2,100.00             นาย สมาน ศรีเพ็ชร 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030166 15/03/2021

1197 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนภา  วากย์เงินตรา (เดือน มกราคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นภา วากย์เงินตรา 1,800.00             นาย นภา วากย์เงินตรา 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030167 15/03/2021

1198 ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลัท  รัตนพนัง (เดือน มกราคม 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชลัท รัตนพนัง 2,100.00             นาย ชลัท รัตนพนัง 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030168 15/03/2021

1199 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเอกชัย  แสงฝาก (เดือน มกราคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกชัย แสงฝาก 900.00                นาย เอกชัย แสงฝาก 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030169 15/03/2021

1200 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพันธ์ุ (เดือน มกราคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 300.00                นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030170 15/03/2021

1201 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กัลยาณมิตร (เดือน มกราคม 2564) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 1,500.00             นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030171 15/03/2021

1202 ค่าบริการอ่ืนๆ นายพิชญ์พงษ์  ปล้ืมเย็น (เดือน มกราคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 300.00                นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030172 15/03/2021

1203 ค่าบริการอ่ืนๆ นายรณเดช  วรสิงห์ (เดือน มกราคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย รณเดช วรสิงห์ 900.00                นาย รณเดช วรสิงห์ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030173 15/03/2021

1204 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอับดุลย์ลา  โสฬส (เดือน มกราคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อับดุลย์ลา โสฬส 300.00                นาย อับดุลย์ลา โสฬส 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030174 15/03/2021

1205 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวสันต์  จันทร์ฉาย (เดือน มกราคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 600.00                นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030175 15/03/2021

1206 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวัฒนา  อมิธิดาจรูญ (เดือน มกราคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 1,800.00             นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030176 15/03/2021

838 จัดหาวัสดุส้ินเปลือง และเคร่ืองเขียน ประจ าเดือนมีนาคม. 2564 5,194.85            4,612.20                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 4,612.20             บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 4,612.20                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030177 16/03/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1207 ค่าบริการอ่ืนๆ นายระมัด  น้อยหมอ (เดือน ธันวาคม 2563) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ระมัด น้อยหมอ 300.00                นาย ระมัด น้อยหมอ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030178 16/03/2021

1208 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนิวัฒน์  ต๋าแบน (เดือน ธันวาคม 2563) 2,240.00            2,240.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 2,240.00             นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 2,240.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030179 16/03/2021

119 ค่าผลิตรายการ สังคม สนุกคิด ไตรมาส 2/2564 1,641,032.25      1,641,032.25          1,641,032.25      เฉพาะเจาะจง บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 1,641,032.25       บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 1,641,032.25              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030180 09/03/2021

2858 ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ ท่องโลกกว้าง (กพ.-มิย 64) 89,600.00          16,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย  ฟักบาง 16,000.00           นายสิทธิชัย  ฟักบาง 16,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030181 16/03/2021

2841 ค่าผู้ด าเนินรายการ  วันหยุดนักขัตฤกษ์ (เร่งด่วน) 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ ภูมิทรัพย์ 10,000.00           นายอนุรักษ์ ภูมิทรัพย์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030182 16/03/2021

2609 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 400,000.00         36,000.00              400,000.00        เฉพาะเจาะจง นางภัคนันท์ ธนาศรม 36,000.00           นางภัคนันท์ ธนาศรม 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030183 16/03/2021

120 คิดทันข่าว ไตรมาส 2/2564 497,550.00         497,550.00             497,550.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 497,550.00          บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 497,550.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030185 15/03/2021

836
จัดหาวัสดุส้ินเปลือง (ST-LC Patch Cord OS2/Jack 15A/Plug 
15A)

6,510.95            6,510.95                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กร 6,510.95             บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กร 6,510.95                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030186 16/03/2021

832
ค่าติดต้ังร้ือถอนโครงสร้างTruss,น่ังร้าน ถทส. Hoop Takraw 
Super Match by Thai PBS ปี64 กทม.(สนาม1-3)

96,300.00          96,300.00              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 96,300.00           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 96,300.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030187 16/03/2021

834
ค่าผลิตงาน Vinly และค่าขนส่ง ถทส. Hoop Takraw Super 
Match by Thai PBS ปี 64 กทม. (สนาม 1-3)

8,025.00            8,025.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 8,025.00             บริษัทพีวีพี อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 8,025.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030188 16/03/2021

9 จัดจ้างผลิตรายการ News Beeps by ThaiPBSWorld (เร่งด่วน) 837,000.12         93,000.01              837,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01           บริษัท ห้าให้ จ ากัด 93,000.01                   เร่งด่วน PO2021030189 02/03/2021

139 คิดคลับส์ ชวนเท่ียว ไตรมาส 2/2564 (สกู๊ป) 64,200.00          64,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 64,200.00           บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 64,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030190 16/03/2021

2806 ค่าผลิตรายการ ครอบครัวเดียวกัน 8,600,000.02      8,600,000.02          8,600,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดี 8,600,000.02       บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดี 8,600,000.02              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030191 16/03/2021

2228
จัดหา RF Power Monitor สถานีทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทดแทนของเดิม

74,472.00          74,472.00              74,472.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 74,472.00           บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 74,472.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030192 17/03/2021

1857 ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมมอเตอร์ ขนาด 15 HP 11,235.00          11,235.00              11,235.00          เฉพาะเจาะจง ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 11,235.00           ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 11,235.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030193 17/03/2021

1858 ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมมอเตอร์ ขนาด 7.5 HP 13,375.00          13,375.00              13,375.00          เฉพาะเจาะจง ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 13,375.00           ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 13,375.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030194 17/03/2021

837 ค่าซ่อมแซม Fiber Optic Cable 200m 5,350.00            5,350.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสทรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 5,350.00             บริษัท มาสทรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 5,350.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030195 17/03/2021

841
ค่าบริการรวมสัญญาณและค่าบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ประจ าเดือน ก.พ. 2564

46,748.41          46,748.41              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 46,748.41           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 46,748.41                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030196 17/03/2021

56 จ้างผลิตรายการ The Camp ค่ายหรรษา ไตรมาส 2/2564 4,131,270.00      4,131,270.00          158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 4,131,270.00       บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 4,131,270.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030197 08/03/2021

55 จ้างทีมผลิตรายการ2องศา ไตรมาส2/2564 2,065,635.00      2,065,635.00          158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 2,065,635.00       บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 2,065,635.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030198 08/03/2021

132 ค่าผลิตรายการ คณิต Mission ไตรมาส 2/2564 1,908,773.00      1,908,773.00          1,908,773.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 1,908,773.00       บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 1,908,773.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030200 29/03/2021

134
ค่าผลิตรายการ JIGSAW ต่อพลัง Kids ไตรมาส 2/2564 (ช่ืออาจมี
การเปล่ียนแปลง)

1,769,031.00      1,769,031.00          1,769,031.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,769,031.00       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,769,031.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030201 24/03/2021

127 ค่าผลิตรายการ ART BOX กล่องน้ีมีอะไร...? ไตรมาส 2/2564 500,000.09         500,000.09             500,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 500,000.09          บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 500,000.09                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030202 15/03/2021

116 สอนศิลป์ ไตรมาส 2/2564 2,712,450.00      2,712,450.00          2,712,450.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 2,712,450.00       บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 2,712,450.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030203 16/03/2021

4022 เพ่ือด าเนินงานแปลและท า Subtitle C-Site App เพ่ือส่งประกวด 23,500.00          23,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง ไพสิน ต้นตระกูลสุข 23,500.00           ไพสิน ต้นตระกูลสุข 23,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030205 17/03/2021

842 ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียม ประจ าเด่ือน ก.พ. 2564 1,428,244.19      1,428,244.19          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1,428,244.19       บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1,428,244.19              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030206 17/03/2021

2856 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ โฮมสคูล 2 45,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง สุทธิศักด์ิ ท่ังสุวรรณ 30,000.00           สุทธิศักด์ิ ท่ังสุวรรณ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030207 17/03/2021

140 คิดคลับส์ ชวนเท่ียว ไตรมาส 2/2564 (สกู๊ป) 64,200.00          64,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 64,200.00           บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 64,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030211 18/03/2021

2897
ผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC (Closed Captions) ละคร 
REUNION เรียนอยู่น่ี

86,400.00          86,400.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 86,400.00           น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 86,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030212 18/03/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2749 ค่าอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าท่ี (เช่า) รายการ อารักษ์ AROUND 180,000.11         50,000.03              180,000.00        เฉพาะเจาะจง บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม 50,000.03           บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม 50,000.03                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030213 18/03/2021

330 ช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ Active Talk 85,500.00          85,500.00              85,500.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. จุฑามาศ คุณะวัฒนา 85,500.00           น.ส. จุฑามาศ คุณะวัฒนา 85,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030218 18/03/2021

492 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย กมล หอมกล่ิน 210,000.00          นาย กมล หอมกล่ิน 210,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030219 16/03/2021

493 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย กฤษฎา กุลขัว 210,000.00          นาย กฤษฎา กุลขัว 210,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030220 16/03/2021

497 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย กีรติ โชติรัตน์ 210,000.00          นาย กีรติ โชติรัตน์ 210,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030221 16/03/2021

494 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายพลรวัฒน์ ดวงเข็ม 210,000.00          นายพลรวัฒน์ ดวงเข็ม 210,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030222 16/03/2021

498 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายพงศ์เผ่า อากาศสุภา 210,000.00          นายพงศ์เผ่า อากาศสุภา 210,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030223 16/03/2021

496 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      140,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง คุณยุทธพรหม  สมใจ 140,000.00          คุณยุทธพรหม  สมใจ 140,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030224 16/03/2021

500 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายลายสือ กงประโคน 210,000.00          นายลายสือ กงประโคน 210,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030225 16/03/2021

495 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ ชูวิชัย 210,000.00          นายวิโรจน์ ชูวิชัย 210,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030226 16/03/2021

499 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง 1,820,000.00      210,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายปฏิญญา ปัญญายศ 210,000.00          นายปฏิญญา ปัญญายศ 210,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030227 16/03/2021

1859 งานซ่อมร่ัว อาคารศูนย์ภูมิภาค จ.เชียงใหม่ 74,900.00          74,900.00              74,900.00          เฉพาะเจาะจง นาง ทิพย์วัน จรัญเธียรสิน 74,900.00           นาง ทิพย์วัน จรัญเธียรสิน 74,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030228 18/03/2021

2244
จัดหาแบตเตร่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ศูนย์วิศวกรรมแพร่ และสถานีลูก
ข่าย

28,248.00          28,248.00              28,248.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวัทธิกรกิจเจริญ 28,248.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวัทธิกรกิจเจริญ 28,248.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030229 18/03/2021

1855 ขออนุมัติจัดซ้ือมาตรวัดน้ า ขนาด 4 น้ิว ประจ าอาคาร A 29,104.00          29,104.00              29,104.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คิวเทค พลัส จ ากัด 29,104.00           บริษัท คิวเทค พลัส จ ากัด 29,104.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030230 18/03/2021

2239
ค่าตรวจสอบและซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ กันทรลักษ์ จ.
ศรีสะเกษ

3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030231 18/03/2021

2242 จัดหาคอมเพรสเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์วิศวกรรมสงขลา 5,243.00            5,243.00                5,243.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว เค เค เอ็นจิเนียร่ิง 5,243.00             บริษัท นิว เค เค เอ็นจิเนียร่ิง 5,243.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030232 18/03/2021

536 Columnist Decode ไตรมาสท่ี 2/2564  (นิศาชล) 13,500.00          13,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นิศาชล  ค าลือ 13,500.00           น.ส. นิศาชล  ค าลือ 13,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030233 18/03/2021

2833
ค่าอุปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ  Sports Cast กีฬาท้า
สนุก

351,000.07         54,000.01              351,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีโพรโพส ครีเอช่ัน จ าก 54,000.01           บริษัท พรีโพรโพส ครีเอช่ัน จ าก 54,000.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030235 16/03/2021

2865 ผู้ควบคุมและพัฒนาบทละคร The Doctors 100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นางรัศมี เผ่าเหลืองทอง 100,000.00          นางรัศมี เผ่าเหลืองทอง 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030238 19/03/2021

2898
การจัดท าบริการเสียงบรรยายภาพ AD (Audio Description) ละคร
เร่ือง TEA BOX ชายชรากับหมาบ้า

59,200.00          59,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ 59,200.00           นายศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ 59,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030239 19/03/2021

4017 เพ่ือจ าหน่ายในร้านThai PBS Shop 32,100.00          32,100.00              30,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สเพียร์มาสเตอร์ จ ากัด 32,100.00           บริษัท สเพียร์มาสเตอร์ จ ากัด 32,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030240 19/03/2021

2813 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดี Perfect Planet-MaKing Of 406,389.15         417,143.25             -                   เฉพาะเจาะจง BBC Studios Distribution Limited 417,143.25          BBC Studios Distribution Limited 417,143.25                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030242 16/03/2021

1856 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานตีเส้นช่องจอดรถจักรยานยนต์ 6,730.30            6,730.30                6,730.30            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 6,730.30             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 6,730.30                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030243 19/03/2021

2797 ค่าทีมผลิตซิตคอม “มันน่ีท่ีรัก” (Q2/2564) 14,298,414.22    14,298,414.22         14,298,414.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์ จ ากัด 14,298,414.22     บริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์ จ ากัด 14,298,414.22            
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030244 19/03/2021

2912 ค่าอุปกรณ์ฮาร์ดดิส และอุปกรณ์ต่อพ่วงเคร่ืองัดต่อ MACPRO 3,969.70            3,969.70                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 3,969.70             บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 3,969.70                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030246 19/03/2021

1180
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าไฟพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการสารพันล่ัน
ทุ่ง กรณีเร่งด่วน

278,200.00         278,200.00             278,200.00        เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 278,200.00          อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 278,200.00                 เร่งด่วน PO2021030252 19/03/2021

1733
งานเดินสายระบบกล้องวงจรปิด ภายนอกอาคาร ศูนย์ภูมิภาค จ.
ขอนแก่น

257,494.00         257,494.00             257,494.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัย ขอนแก่น 257,494.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัย ขอนแก่น 257,494.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030254 22/03/2021

1872
ค่าซ่อม Printer HP ฝ่ายพัฒนาผลผลิตเน้ือหา และส านักสร้างสรรค์
เน้ือหา

10,272.00          10,272.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ต 10,272.00           บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ต 10,272.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030255 22/03/2021

2245 จัดหาอะไหล่ส าหรับเคร่ืองส่งสัญญาณโทรทัศน์ ย่ีห้อTREDESS 58,154.50          58,154.50              58,154.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบัสท์ จ ากัด 58,154.50           บริษัท โกลบัสท์ จ ากัด 58,154.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030256 22/03/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

142
ผู้เขียนบทความ Website ThaiPBSKids (น.ส.มาลินี ตระกูลทวี
ทรัพย์) ไตรมาส 2/2564

50,000.00          50,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.มาลินี ตระกูลทวีทรัพย์ 50,000.00           น.ส.มาลินี ตระกูลทวีทรัพย์ 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030257 22/03/2021

145
ผู้เขียนบทความ Website ThaiPBSKids (น.ส.ปวีณา คุณนาเมือง) 
ไตรมาส 2/2564

50,000.00          50,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณา คุณนาเมือง 50,000.00           น.ส.ปวีณา คุณนาเมือง 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030258 22/03/2021

2913 ค่าผู้จัดท าบทประพันธ์ละครโทรทัศน์  ณ ขณะเหงา 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุนันท์ พันธชาติ 40,000.00           น.ส. จารุนันท์ พันธชาติ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030259 22/03/2021

2895 ค่าผู้จัดท ากราฟฟิค รายการ Class one ทางฉัน-ฝันเธอ 45,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธัชพงศ์ กุโบลา 45,000.00           นาย ธัชพงศ์ กุโบลา 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030260 22/03/2021

2894 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีชุด WHEN WE PLAY 457,668.90         23,178.15              -                   เฉพาะเจาะจง Harbour Rights Limited 23,178.15           Harbour Rights Limited 23,178.15                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030263 18/03/2021

3775
โครงการบ ารุงรักษาระบบ Editshare EFS200 NAS Pre-ingest 
Storage พร้อมด้วยระบบอ่ืนๆ

344,647.00         344,647.00             344,647.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 344,647.00          บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 344,647.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030265 23/03/2021

115 Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ไตรมาส 2/2564 3,250,000.00      3,250,000.00          3,250,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 3,250,000.00       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 3,250,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030266 22/03/2021

1868 ส าหรับใช้งานด้านเครือข่ายสารสนเทศ 2,782.00            2,782.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,782.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,782.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030267 23/03/2021

121 คิดวืทย์ ไตรมาส 2/2564 1,647,505.75      1,647,505.75          1,647,505.75      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,647,505.75       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,647,505.75              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030268 22/03/2021

2906 ค่าผู้สร้างสรรค์รายการและตัดต่อ รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบง อุทุมมา 150,000.00          นางสาวบุษบง อุทุมมา 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030269 23/03/2021

3797 ของใช้อุปกรณ์ส านักงาน 3,466.80            2,700.06                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 2,700.06             บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 2,700.06                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030270 23/03/2021

2905 ค่าผู้ควบคุมการผลิต รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 15,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ เพชรสัมฤทธ์ิ 15,000.00           นายศรายุทธ เพชรสัมฤทธ์ิ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030271 23/03/2021

2909 ค่าผู้ตรวจคุณภาพเน้ือหา รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 60,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00           นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030272 23/03/2021

2910 ค่าผู้ควบคุมการผลิต รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 80,000.00          80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสวนีย์ อุทุมมา 80,000.00           นางสาวสวนีย์ อุทุมมา 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030273 23/03/2021

2907 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 17,500.00          7,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 7,500.00             นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 7,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030275 23/03/2021

1191
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต รายการ ทันโลกกับท่ีน่ีไทยพีบีเอส  
จ านวน  13  ตอน

1,430,000.02      1,430,000.02          1,430,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 1,430,000.02       บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 1,430,000.02              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030276 23/03/2021

1869 ส าหรับใช้งานฝ่ายไอที 2,138.93            2,022.30                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 2,022.30             บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 2,022.30                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030277 23/03/2021

2854 ค่าอุปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โฮมสคูล 2 540,000.00         330,000.00             540,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมวุฒิ พันธ์ุทรัพย์ 330,000.00          นายเฉลิมวุฒิ พันธ์ุทรัพย์ 330,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030278 23/03/2021

2853 ค่าอุปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โฮมสคูล 2 540,000.00         330,000.00             540,000.00        เฉพาะเจาะจง ภาวินท์ กิจโอสถ 330,000.00          ภาวินท์ กิจโอสถ 330,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030279 23/03/2021

1843 จัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส าหรับศูนย์ข่าวขอนแก่น 296,935.70         296,614.70             296,935.70        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 296,614.70          บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 296,614.70                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030280 23/03/2021

2846 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โฮมสคูล 2 570,000.34         430,000.26             570,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกศิลป์ ครีเอช่ัน จ ากัด 430,000.26          บริษัท เอกศิลป์ ครีเอช่ัน จ ากัด 430,000.26                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030281 23/03/2021

2850 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์รายการ โฮมสคูล 2 570,000.00         430,000.00             570,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว พิรดา จุรารักษ์พงศ์ 430,000.00          นางสาว พิรดา จุรารักษ์พงศ์ 430,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030282 23/03/2021

2911 ค่าผู้ผลิตภาพยนตร์โทรทัศน์ TEA BOX ชายชรากับหมาบ้า 150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แบล็คดอท จ ากัด 150,000.00          บริษัท แบล็คดอท จ ากัด 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030283 23/03/2021

537 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 Online นราธิป(เพ่ิม) 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00           นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030285 08/03/2021

1862
จัดหาอุปกรณ์ด้านสารสนเทศส าหรับใช้งานฝ่ายตัดต่อรายการและ 
Play Out

37,000.60          37,000.60              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 37,000.60           บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 37,000.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030286 23/03/2021

538 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q 1-2/64 Online อนนท์ธวัส (เพ่ิม) 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 10,000.00           อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030287 08/03/2021

3771 ค่าบริหารจัดการและบริการดูแล YouTube Official Channel 214,000.00         214,000.00             214,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โมอินด้ี ดิจิตอล จ ากัด 214,000.00          บริษัท โมอินด้ี ดิจิตอล จ ากัด 214,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030289 24/03/2021

2733 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.4 774,000.00         36,000.00              774,000.00        เฉพาะเจาะจง นายดนัย อัมพรดนัย 36,000.00           นายดนัย อัมพรดนัย 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030290 02/03/2021

2862 ค่าผู้จัดท าบริการเสียงบรรยายภาพ (AD) 451,400.00         451,400.00             451,400.00        เฉพาะเจาะจง นายศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ 451,400.00          นายศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ 451,400.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030293 24/03/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1879 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศห้อง Control Studio 2 35,096.00          35,096.00              35,096.00          เฉพาะเจาะจง ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 35,096.00           ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 35,096.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030295 24/03/2021

135
ค่าผลิตรายการ วิชาธรรมชาติ ไตรมาส 2/2564 (ช่ืออาจมีการ
เปล่ียนแปลง)

1,544,800.00      1,534,800.00          1,544,800.00      เฉพาะเจาะจง ธนินท์ธร  เกตบูรณะ 1,534,800.00       ธนินท์ธร  เกตบูรณะ 1,534,800.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030296 24/03/2021

118 ค่าผลิตรายการ หม้อข้าวหม้อแกง ไตรมาส 2/2564 3,099,148.00      3,099,148.00          3,099,148.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 3,099,148.00       บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 3,099,148.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030297 16/03/2021

2861 ค่าผลิตรายการ ซ้ือเก่ง 2,700,000.08      2,700,000.08          2,700,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน 2,700,000.08       บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน 2,700,000.08              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030298 24/03/2021

2916 ผู้จัดท าบทภาพยนตร์โทรทัศน์วันแม่แห่งชาติ ปี 2564 50,000.00          50,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย บุญญาวัฒน์  ธงทอง 50,000.00           นาย บุญญาวัฒน์  ธงทอง 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030299 24/03/2021

848
ค่าพิธีกร Hoop Takraw Super Match by Thai PBS ปี 64 กทม. 
(สนาม 4)

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030300 24/03/2021

849
ค่าพิธีกร Hoop Takraw Super Match by Thai PBS ปี 64 กทม. 
(สนาม 4)

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030301 24/03/2021

141
ผู้เขียนบทความ Website ThaiPBSKids (น.ส.เมริษา ยอดมณฑป) 
ไตรมาส 2/2564

30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.เมริษา ยอดมณฑป 30,000.00           น.ส.เมริษา ยอดมณฑป 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030302 24/03/2021

143
ผู้เขียนบทความ Website ThaiPBSKids (นางญาธิป พิริยะพงศ์ศักด์ิ)
 ไตรมาส 2/2564

50,000.00          50,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาธิป พิริยะพงศ์ศักด์ิ 50,000.00           น.ส.ญาธิป พิริยะพงศ์ศักด์ิ 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030303 24/03/2021

144
ผู้เขียนบทความ Website ThaiPBSKids (นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน)
 ไตรมาส 2/2564

60,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสรวงมณฑ์   สิทธิสมาน 60,000.00           นางสรวงมณฑ์   สิทธิสมาน 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030304 24/03/2021

146
ผู้เขียนบทความ Website ThaiPBSKids (นายวรวุฒิ เชยประเสริฐ) 
ไตรมาส 2/2564

100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วรวุฒิ เชยประเสริฐ 100,000.00          นาย วรวุฒิ เชยประเสริฐ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030305 24/03/2021

147
ผู้เขียนบทความ Website ThaiPBSKids (นางเสาวภา พรจินดารักษ์)
 ไตรมาส 2/2564

100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นาง เสาวภา พรจินดารักษ์ 100,000.00          นาง เสาวภา พรจินดารักษ์ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030306 24/03/2021

1192
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการจัดท าเคาน์เตอร์ รายการสถานี
ประชาชน  กรณีเร่งด่วน

35,000.00          34,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนิคม ยะรินทร์ 34,000.00           นายนิคม ยะรินทร์ 34,000.00                   เร่งด่วน PO2021030307 25/03/2021

2819 ค่าทีมข้อมูล/บทประพันธ์/บทละครโทรทัศน์  “The Doctors” 710,000.04         710,000.04             710,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีโอดู มัลติมีเดีย จ ากั 710,000.04          บริษัท ดีโอดู มัลติมีเดีย จ ากั 710,000.04                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030308 25/03/2021

2881 ค่าผู้ด าเนินรายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2) 70,000.00          40,000.00              130,000.00        เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 40,000.00           คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030309 25/03/2021

2883 ค่าผู้ด าเนินรายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2) 60,000.00          50,000.00              130,000.00        เฉพาะเจาะจง หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 50,000.00           หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030310 25/03/2021

2869 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2) 32,500.00          22,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 22,500.00           นายมารุต เนียมท้วม 22,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030311 25/03/2021

2879 ค่าผู้เขียนบท รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2) 117,000.00         81,000.00              117,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพันธ์ศักด์ิ ล้ิมประเสริฐ 81,000.00           นายพันธ์ศักด์ิ ล้ิมประเสริฐ 81,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030312 25/03/2021

2870
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season
 2)

13,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 9,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030313 25/03/2021

2877
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์และจัดท าข้อมุล รายการ โรงเรียนนานาช่าง 
(Season 2)

91,000.00          63,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางวัชรินทร์ คันทะชา 63,000.00           นางวัชรินทร์ คันทะชา 63,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030314 25/03/2021

2884
ค่าเจ้าหน้าท่ีวางแผนดูแลกองถ่าย รายการ โรงเรียนนานาช่าง 
(Season 2)

58,500.00          40,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรตะวัน รักการ 40,500.00           นางสาวแพรตะวัน รักการ 40,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030315 25/03/2021

152 ครีเอทีฟ (ฟรีแลนซ์) น.ส.ณัฐนันท์ สุขสบาย  รายการคิดคลับส์ 67,500.00          67,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนันท์ สุขสบาย 67,500.00           น.ส.ณัฐนันท์ สุขสบาย 67,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030316 25/03/2021

1866 ขออนุมัติซ่อมฝ้า อาคารศูนย์ภูมิภาค อ.หาดใหญ่ 19,000.00          19,000.00              19,000.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 19,000.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 19,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030318 25/03/2021

3796
โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบเว็บไซต์ Thai PBS Podcast & Thai 
PBS Radio

171,000.12         170,999.91             171,000.12        เฉพาะเจาะจง บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด 170,999.91          บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด 170,999.91                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030321 25/03/2021

130
ค่าผลิตรายการ นิทานต่ืนนอน  GRANDMA กับ จ าไม ไตรมาส 
2/2564

225,000.00         225,000.00             225,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ อบอุ่น 225,000.00          นายสุเมธ อบอุ่น 225,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030322 25/03/2021

149 ผู้ด าเนินรายการ ด.ช.อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ รายการคิดคลับส์ 99,000.00          84,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ด.ช. อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ 84,000.00           ด.ช. อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ 84,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030324 25/03/2021

151 ผู้ด าเนินรายการ นายกันณ์ทรงพล อนันตวุฒิ รายการคิดคลับส์ 96,000.00          66,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ด.ช. กันณ์ทรงพล อนันตวุฒิ 66,000.00           ด.ช. กันณ์ทรงพล อนันตวุฒิ 66,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030325 25/03/2021

153 ผู้ด าเนินรายการ น.ส.ณัฐชลัย พัฒโนทัย รายการคิดคลับส์ 99,000.00          84,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ด.ญ. ณัฐชลัย พัฒโนทัย 84,000.00           ด.ญ. ณัฐชลัย พัฒโนทัย 84,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030326 25/03/2021

156 ผู้ด าเนินรายการ ด.ญ.ณัฏฐณิชา แหล่งป่า รายการคิดคลับส์ 96,000.00          66,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ด.ญ.ณัฏฐณิชา แหล่งป่า 66,000.00           ด.ญ.ณัฏฐณิชา แหล่งป่า 66,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030327 25/03/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

4019
เพ่ือผลิตวิดีทัศน์ ส่ือสารภาพลักษณ์ ส.ส.ท. Thai PBS Stay with 
You

480,000.00         480,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด 480,000.00          บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด 480,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030328 25/03/2021

157 ผู้ด าเนินรายการ ด.ช.สิริพงษ์ เล้ียงบุญเลิศชัย รายการคิดคลับส์ 10,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง ด.ญ.พัฒน์ณิชา เอ้ือทวีพล 6,000.00             ด.ญ.พัฒน์ณิชา เอ้ือทวีพล 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030329 26/03/2021

158 ผู้ด าเนินรายการ ด.ญ.พัฒน์ณิชา เอ้ือทวีพล รายการคิดคลับส์ 6,000.00            10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ด.ช.สิริพงษ์ เล้ียงบุญเลิศชัย 10,000.00           ด.ช.สิริพงษ์ เล้ียงบุญเลิศชัย 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030330 26/03/2021

2875 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2) 156,000.00         108,000.00             156,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 108,000.00          นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 108,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030331 26/03/2021

2891
ค่าอุปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โรงเรียนนานาช่าง 
(Season 2)

234,000.00         162,000.00             234,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณัชนพ นากสุก 162,000.00          นายณัชนพ นากสุก 162,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030332 26/03/2021

2889
ค่าผู้ช่วยผู้ก ากับและสร้างสรรค์รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 
2)

156,000.00         108,000.00             156,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพัฒนสิญจน์ ภักดีพลระชัย 108,000.00          นายพัฒนสิญจน์ ภักดีพลระชัย 108,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030333 26/03/2021

2886 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2) 260,000.00         180,000.00             260,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ชัญญพัชร์ ชิงชาญ 180,000.00          นางสาว ชัญญพัชร์ ชิงชาญ 180,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030334 26/03/2021

3807
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2-3/2564 รายการห้องสมุดหลัง

196,500.00         196,500.00             196,500.00        เฉพาะเจาะจง รัศมี มณีนิล 196,500.00          รัศมี มณีนิล 196,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030335 29/03/2021

3799
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2/2564 รายการGenZ & Classic

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา  ควรขจร 19,500.00           นางสาวณัฏฐา  ควรขจร 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030336 29/03/2021

3798
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2-3/2564 รายการภูมิคุ้มกัน

135,000.00         135,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย แก้ว กังสดาลอ าไพ 135,000.00          นาย แก้ว กังสดาลอ าไพ 135,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030337 29/03/2021

3800
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2-3/2564 รายการเด็กรู้สู้ภัย

26,000.00          26,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาง ดาริน ก าเนิดรัตน์ 26,000.00           นาง ดาริน ก าเนิดรัตน์ 26,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030338 29/03/2021

3801
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2-3/2564 รายการหลบมุมอ่าน

39,000.00          39,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาง นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 39,000.00           นาง นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 39,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030339 29/03/2021

3802
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2/2564 รายการทันส่ือ

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 19,500.00           นาย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030340 29/03/2021

3813
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2-3/2564 รายการโรงหมอ

117,000.00         117,000.00             117,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรีย์พร วงศ์สถิตพร 117,000.00          น.ส.สุรีย์พร วงศ์สถิตพร 117,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030341 29/03/2021

3803
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2/2564 รายการเท่ียวมีเร่ือง

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายบัญชา พงษ์พาณิช 19,500.00           นายบัญชา พงษ์พาณิช 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030342 29/03/2021

3808
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2/2564 รายการKids Hour

130,000.00         130,000.00             130,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 130,000.00          นางสาว วรรญา  ไชยโย 130,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030343 29/03/2021

3804
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2/2564 รายการพิกัดเพศ

10,400.00          10,400.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 10,400.00           นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 10,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030344 29/03/2021

3805
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2/2564 รายการส่ือเปล่ียนโลก

13,000.00          13,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางพลินี เสริมสินสิริ 13,000.00           นางพลินี เสริมสินสิริ 13,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030345 29/03/2021

3806
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2/2564 รายการพิกัดเพศ

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดา ธราภาค 19,500.00           นางสาวรัชดา ธราภาค 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030346 29/03/2021

3809
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2-3/2564 รายการศัลยกรรม...

39,000.00          39,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายวีระพงศ์ ทวีศักด์ิ 39,000.00           นายวีระพงศ์ ทวีศักด์ิ 39,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030347 29/03/2021

3811
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2-3/2564 รายการห้องเรียนฟ้า

26,000.00          26,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สกาวรัตน์ วงศ์ม่ันกิจการ 26,000.00           น.ส.สกาวรัตน์ วงศ์ม่ันกิจการ 26,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030348 29/03/2021

3810
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2-3/2564 รายการภูมิคุ้มกัน

40,500.00          40,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิลัย สมทรง 40,500.00           นางสาวศิวิลัย สมทรง 40,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030349 29/03/2021

3812
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2/2564 รายการเดินเล่า...เอาเ

13,000.00          13,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายสรวง สิทธิสมาน 13,000.00           นายสรวง สิทธิสมาน 13,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030350 29/03/2021

3814
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 2-3/2564 รายการเพลงดนตรีวิถี

78,000.00          78,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อานันท์ นาคคง 78,000.00           นาย อานันท์ นาคคง 78,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030351 29/03/2021

2848 ค่าผู้ก ากับ รายการ  โฮมสคูล 2 855,000.00         645,000.00             855,000.00        เฉพาะเจาะจง คุณพีระพงษ์ ศรีสวัสด์ิ 645,000.00          คุณพีระพงษ์ ศรีสวัสด์ิ 645,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030352 30/03/2021

2250 จัดหาคอมเพรสเคร่ืองปรับอากาศ สถานีอุดรธานี 10,700.00          10,700.00              10,700.00          เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชัยแอร์ 10,700.00           ส.เจริญชัยแอร์ 10,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030353 29/03/2021

2859 ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ ท่องโลกกว้าง (กพ.-มิย 64) 89,600.00          73,600.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย  ฟักบาง 73,600.00           นายสิทธิชัย  ฟักบาง 73,600.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030354 09/03/2021

2847 ค่าผู้ก ากับ รายการ  โฮมสคูล 2 855,000.00         210,000.00             855,000.00        เฉพาะเจาะจง คุณพีระพงษ์ ศรีสวัสด์ิ 210,000.00          คุณพีระพงษ์ ศรีสวัสด์ิ 210,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030360 30/03/2021

2852 ค่าอุปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โฮมสคูล 2 540,000.00         210,000.00             540,000.00        เฉพาะเจาะจง ภาวินท์ กิจโอสถ 210,000.00          ภาวินท์ กิจโอสถ 210,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030361 30/03/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

136
ค่าผลิตรายการ Kids can cook ไตรมาส 2/2564 (ช่ืออาจมีการ
เปล่ียนแปลง)

1,452,000.05      1,452,000.05          1,452,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มีฤทธ์ิ ๖๕ จ ากัด 1,452,000.05       บริษัท มีฤทธ์ิ ๖๕ จ ากัด 1,452,000.05              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030363 24/03/2021

2814
ค่าลิขสิทธ์ิ VOD (Video on Demand) ภาพยนตร์แอนนิเมช่ันจาก 
M Pictures

3,263,500.00      3,263,500.00          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด 3,263,500.00       บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด 3,263,500.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030364 18/03/2021

2234
จัดจ้างซ่อมบ ารุงและสอบเทียบเคร่ืองมือวัดโครงข่าย ( Network 
Analyzer )

242,890.00         239,680.00             242,890.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ 239,680.00          บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ 239,680.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030365 30/03/2021

1877 จัดซ้ือพัดลมต้ังพ้ืน สูง 140 C.M สนับสนุนเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 6,066.90            6,066.90                6,066.90            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 6,066.90             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 6,066.90                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030367 30/03/2021

1873 ขออนุมัติจัดซ้ืออะไหล่ซ่อม ถังต้มน้ าร้อน 1,391.00            1,391.00                1,391.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 1,391.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 1,391.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030368 30/03/2021

1667 ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 419,385.75         419,385.75             419,385.75        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 419,385.75          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 419,385.75                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030370 30/03/2021

2247 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์วิศวกรรมขอนแก่น 7,490.00            7,490.00                7,490.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,490.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,490.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030371 30/03/2021

2248 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ จ.บึงกาฬ 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030372 30/03/2021

1605 จ้างบุคคล 110,000.00         110,000.00             22,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา ชัยเสริมเทวัญ 110,000.00          นางสาววาสนา ชัยเสริมเทวัญ 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030375 30/03/2021

3818 ค่าบริการCloud Computing เดือน ก.พ. 64 (ค่าบริการส่วนเกิน) 254,792.51         254,792.51             -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 254,792.51          บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 254,792.51                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030376 30/03/2021

1853
โครงการงานซ่อม ทางข้ึน ทางลง อาคารลานจอดรถยนต์ ส.ส.ท. 
ส่วนกลาง

457,922.60         457,000.00             457,922.58        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอพีซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 457,000.00          บริษัท ไอพีซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 457,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030377 30/03/2021

1870 ค่าพนักงานขับรถ 1 คัน เดือนเมษายน 64 22,470.00          22,470.00              22,470.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 22,470.00           บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 22,470.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030378 30/03/2021

1850 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สุขาภิบาลท่ีต้องใช้ในงานวิศวกรรม 24,610.00          24,610.00              24,610.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แกนกลาง จ ากัด 24,610.00           บริษัท แกนกลาง จ ากัด 24,610.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030379 30/03/2021

2923
ค่าผู้จัดท าบทประพันธ์และบทภาพยนตร์โทรทัศน์วันพ่อแห่งชาติ ปี 
2564

80,000.00          80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานวดี สถิตยุทธการ 80,000.00           นางสาวฐานวดี สถิตยุทธการ 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030380 30/03/2021

1668 หลักสูตร High Impact Presentation 48,150.00          48,150.00              46,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทเลิร์นนิงฮับ (ไทยแลนด์) จ ากัด 48,150.00           บริษัทเลิร์นนิงฮับ (ไทยแลนด์) จ ากัด 48,150.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030381 30/03/2021

1864
งานติดตสายสัญญาณ ระบบไมโครโฟน ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร
 A ช้ันท่ี 4

10,379.00          10,379.00              10,379.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 10,379.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 10,379.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030382 30/03/2021

1865 ขออนุมัติจัดซ้ือ ป้าย Exit Light อาคาร ส.ส.ท. ส่วนกลาง 40,125.00          40,125.00              40,125.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 40,125.00           บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 40,125.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030383 30/03/2021

1867 ขออนุมัติติดต้ังตาข่ายป้องกันนก อาคาร B และ C 21,400.00          21,400.00              21,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ซี.ซี. เพสท์ เมเนจเมนท์ 21,400.00           บริษัท เจ.ซี.ซี. เพสท์ เมเนจเมนท์ 21,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030384 30/03/2021

851
ค่าพิธีกรป่ันสู่ฝันคนวัยมันส์ จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท
ถนน ปี 64 สนาม 2

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030388 30/03/2021

852
ค่าพิธีกรป่ันสู่ฝันคนวัยมันส์ จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท
ถนน ปี 64 สนาม 2

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030388 30/03/2021

4025 ท าแผนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มและประกันCOVID19 72,000.00          72,000.00              52,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด 72,000.00           บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด 72,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030390 30/03/2021

2893 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีต่างประเทศ จาก Deutsche Welle 422,024.22         391,381.20             -                   เฉพาะเจาะจง DEUTSCHE WELLE 391,381.20          DEUTSCHE WELLE 391,381.20                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030391 20/03/2021

2892 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีต่างประเทศ จาก Deutsche Welle 422,024.22         37,274.40              -                   เฉพาะเจาะจง DEUTSCHE WELLE 37,274.40           DEUTSCHE WELLE 37,274.40                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030393 20/03/2021

128 ค่าผลิตรายการ สนุก สะกด ไตรมาส 2/2564 621,135.00         621,135.00             621,135.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 621,135.00          บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 621,135.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030394 29/03/2021

122 ค่าผลิตรายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ไตรมาส 2/2564 2,990,000.12      2,990,000.12          2,990,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 2,990,000.12       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 2,990,000.12              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030395 29/03/2021

123 ค่าผลิตรายการ เกมท้าภาษาไทย ไตรมาส 2/2564 1,787,500.01      1,787,500.01          1,787,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 1,787,500.01       บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 1,787,500.01              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030396 29/03/2021

1860 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ ระบบ IP Phone  Billing ปี 2564 200,000.00         200,000.00             200,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมช่ัน 200,000.00          บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมช่ัน 200,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030399 31/03/2021

1878 ขออนุมัติปรับปรุง ระบบ Fire Alarm (ชุด FLOW SWITCH ) 14,445.00          14,445.00              14,445.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 14,445.00           บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 14,445.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030402 31/03/2021

1863 ขออนุมัติจัดซ้ือ Emergency Light และBattery 85,814.00          187,785.00             85,814.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมมิค ทอล์ค จ ากัด 187,785.00          บริษัท กิมมิค ทอล์ค จ ากัด 187,785.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030406 31/03/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

4024 เพ่ือผลิตของท่ีระลึกเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ประจ าปี 2564 187,785.00         187,785.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมมิค ทอล์ค จ ากัด 187,785.00          บริษัท กิมมิค ทอล์ค จ ากัด 187,785.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030406 31/03/2021

58 ผู้ช่วยและประสานงาน เดือน กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2564 220,000.00         200,000.00             20,000.00          เฉพาะเจาะจง นางธนัทนันท์ รัตนวิจิตร 200,000.00          นางธนัทนันท์ รัตนวิจิตร 200,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030412 31/03/2021

2921
ค่าผู้ควบคุมและการพัฒนาบทละคร  พาย สายน้ าแห่งความฝัน  
(ด้านบทละคร)

80,000.00          80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานวดี สถิตยุทธการ 80,000.00           นางสาวฐานวดี สถิตยุทธการ 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030415 31/03/2021

1063
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      13,200.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 13,200.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 13,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030418 31/03/2021

1048
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      18,300.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 18,300.00           ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 18,300.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030419 31/03/2021

1057
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      89,100.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 89,100.00           ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 89,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030420 31/03/2021

850
ค่าติดต้ังร้ือถอนโครงสร้างTruss,น่ังร้าน ถทส. Hoop Takraw 
Super Match by Thai PBS ปี64 กทม.(สนาม 4)

32,100.00          32,100.00              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 32,100.00           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 32,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030421 31/03/2021

1059
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      55,300.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน์  บุญทรง 55,300.00           คุณศรีรัตน์  บุญทรง 55,300.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030422 31/03/2021

1071
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      67,800.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 67,800.00           ฐาปนี คงบุตร 67,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030423 31/03/2021

138
ค่าผลิตรายการ The Little Survival ไตรมาส 2/2564 (ช่ืออาจมีการ
เปล่ียนแปลง)

642,000.00         642,000.00             642,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคิณ มีเดีย จ ากัด 642,000.00          บริษัท ภาคิณ มีเดีย จ ากัด 642,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030424 29/03/2021

1077
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      40,700.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 40,700.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 40,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030425 31/03/2021

1083
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      102,300.00             5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00          คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030426 31/03/2021

1041
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      100,700.00             5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 100,700.00          คุณกฤติยา  แพนลา 100,700.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030427 31/03/2021

22 เจ้าหน้าท่ีขนย้ายและติดต้ังฉากรายการ 10,000.00          9,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 9,200.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 9,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030428 31/03/2021

23 เจ้าหน้าท่ีขนย้ายและติดต้ังฉากรายการ 10,000.00          9,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายภคิน พุทธานุ 9,200.00             นายภคิน พุทธานุ 9,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030429 31/03/2021

1181
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าไฟพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการสารพันล่ัน
ทุ่ง กรณีเร่งด่วน

625,950.00         278,200.00             625,950.00        เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 278,200.00          อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 278,200.00                 เร่งด่วน PO2021030430 31/03/2021

124 ค่าผลิตรายการ The Alphabet’s Fun ไตรมาส 2/2564 675,000.02         675,000.02             675,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 675,000.02          บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 675,000.02                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030431 18/03/2021

133 ค่าผลิตรายการ VOCAB Journey เท่ียวให้ได้ศัพท์ ไตรมาส 2/2564 1,810,654.07      1,800,810.00          1,810,654.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 1,800,810.00       บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 1,800,810.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030432 29/03/2021

2918 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีชุด Fatal Forecast 407,147.28         385,669.44             -                   เฉพาะเจาะจง KM PLUS MEDIA, s.r.o. 385,669.44          KM PLUS MEDIA, s.r.o. 385,669.44                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030433 31/03/2021

2919 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีชุด Fatal Forecast 407,147.28         20,395.98              -                   เฉพาะเจาะจง KM PLUS MEDIA, s.r.o. 20,395.98           KM PLUS MEDIA, s.r.o. 20,395.98                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030434 31/03/2021

2908 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 17,500.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 10,000.00           นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030436 31/03/2021

2855 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ โฮมสคูล 2 45,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง สุทธิศักด์ิ ท่ังสุวรรณ 15,000.00           สุทธิศักด์ิ ท่ังสุวรรณ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030437 31/03/2021

2849 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์รายการ โฮมสคูล 2 570,000.00         60,000.00              570,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว พิรดา จุรารักษ์พงศ์ 60,000.00           นางสาว พิรดา จุรารักษ์พงศ์ 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030438 31/03/2021

2837 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ  Sports Cast กีฬาท้าสนุก 39,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 6,000.00             คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030439 31/03/2021

2835
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์และจัดท าข้อมูล รายการ  Sports Cast กีฬา
ท้าสนุก

39,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.วันวิสา  นุ่มนวล 6,000.00             น.ส.วันวิสา  นุ่มนวล 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030440 31/03/2021

2778 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ AIBOT (กพ.-มิย.64) 13,500.00          13,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายวรุตม์ รอดคะเชนทร์ 13,500.00           นายวรุตม์ รอดคะเชนทร์ 13,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030441 31/03/2021

2823 ค่าผู้ด าเนินรายการ  Sports Cast กีฬาท้าสนุก 130,000.00         20,000.00              130,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์   กล่ินเกษร 20,000.00           นายสุวัฒน์   กล่ินเกษร 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030442 31/03/2021

2779 ค่าผู้สร้างสรรค์ รายการ AIBOT (กพ.-มิย.64) 21,000.00          21,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรัตน์ เมธีกุล 21,000.00           นางสาวกรรัตน์ เมธีกุล 21,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030443 31/03/2021

2777 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ AIBOT (กพ.-มิย.64) 13,500.00          13,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร คงปาน 13,500.00           นางสาวปาริฉัตร คงปาน 13,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030444 31/03/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2839 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ  Sports Cast กีฬาท้าสนุก 65,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. เพ็ญประภา สิริวัลย์ภักดี 10,000.00           น.ส. เพ็ญประภา สิริวัลย์ภักดี 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030445 31/03/2021

2915 ค่าผู้บรรยาย รายการ AIBOT  (เร่งด่วน) 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์   กล่ินเกษร 40,000.00           นายสุวัฒน์   กล่ินเกษร 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030446 31/03/2021

2868 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2) 32,500.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 10,000.00           นายมารุต เนียมท้วม 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030447 31/03/2021

2776 ค่าผู้ควบการผลิต รายการ AIBOT (กพ.-มิย.64) 63,500.00          63,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย พรเทพ นาถพินิจ 63,500.00           นาย พรเทพ นาถพินิจ 63,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030448 31/03/2021

2885
ค่าเจ้าหน้าท่ีวางแผนดูแลกองถ่าย รายการ โรงเรียนนานาช่าง 
(Season 2)

58,500.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรตะวัน รักการ 18,000.00           นางสาวแพรตะวัน รักการ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030449 31/03/2021

2880 ค่าผู้ด าเนินรายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2) 70,000.00          30,000.00              130,000.00        เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 30,000.00           คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030450 31/03/2021

2871
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season
 2)

13,000.00          4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 4,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030451 31/03/2021

2887 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2) 260,000.00         80,000.00              260,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ชัญญพัชร์ ชิงชาญ 80,000.00           นางสาว ชัญญพัชร์ ชิงชาญ 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030452 31/03/2021

2878 ค่าผู้เขียนบท รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2) 117,000.00         36,000.00              117,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพันธ์ศักด์ิ ล้ิมประเสริฐ 36,000.00           นายพันธ์ศักด์ิ ล้ิมประเสริฐ 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030453 31/03/2021

2876
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์และจัดท าข้อมุล รายการ โรงเรียนนานาช่าง 
(Season 2)

91,000.00          28,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางวัชรินทร์ คันทะชา 28,000.00           นางวัชรินทร์ คันทะชา 28,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030454 31/03/2021

2882 ค่าผู้ด าเนินรายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2) 60,000.00          10,000.00              130,000.00        เฉพาะเจาะจง หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 10,000.00           หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030455 31/03/2021

2888
ค่าผู้ช่วยผู้ก ากับและสร้างสรรค์รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 
2)

156,000.00         48,000.00              156,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพัฒนสิญจน์ ภักดีพลระชัย 48,000.00           นายพัฒนสิญจน์ ภักดีพลระชัย 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030456 31/03/2021

2827 ค่าผู้ก ากับ รายการ  Sports Cast กีฬาท้าสนุก 260,000.00         40,000.00              260,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธนพิชญ์ ค าศรี 40,000.00           นายธนพิชญ์ ค าศรี 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030457 31/03/2021

2829 ค่าผู้ช่วยผู้ก ากับ รายการ  Sports Cast กีฬาท้าสนุก 195,000.00         30,000.00              195,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส อรุณศรี ค าคูบอน 30,000.00           น.ส อรุณศรี ค าคูบอน 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030458 31/03/2021

2825 ค่าผู้ด าเนินรายการ  Sports Cast กีฬาท้าสนุก 195,000.00         30,000.00              195,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล 30,000.00           นาย ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030459 31/03/2021

148 ผู้ด าเนินรายการ ด.ช.อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ รายการคิดคลับส์ 99,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ด.ช. อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ 15,000.00           ด.ช. อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030460 31/03/2021

150 ผู้ด าเนินรายการ นายกันณ์ทรงพล อนันตวุฒิ รายการคิดคลับส์ 96,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ด.ช. กันณ์ทรงพล อนันตวุฒิ 30,000.00           ด.ช. กันณ์ทรงพล อนันตวุฒิ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030461 31/03/2021

154 ผู้ด าเนินรายการ น.ส.ณัฐชลัย พัฒโนทัย รายการคิดคลับส์ 99,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐชลัย พัฒโนทัย 15,000.00           น.ส.ณัฐชลัย พัฒโนทัย 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030462 31/03/2021

155 ผู้ด าเนินรายการ ด.ญ.ณัฏฐณิชา แหล่งป่า รายการคิดคลับส์ 96,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ด.ญ.ณัฏฐณิชา แหล่งป่า 30,000.00           ด.ญ.ณัฏฐณิชา แหล่งป่า 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030463 31/03/2021

159 ช่างแต่งหน้า-ท าผม นาย พิริยากร แกล้วกสิกรณ์ รายการคิดคลับส์ 52,000.00          8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 8,000.00             คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030464 31/03/2021

161
ผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบรายการ นางกศกร ต้องกระโทก รายการคิด
คลับส์

39,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาง กศกร  ต้องกระโทก 6,000.00             นาง กศกร  ต้องกระโทก 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030466 31/03/2021

2845 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โฮมสคูล 2 570,000.34         140,000.08             570,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกศิลป์ ครีเอช่ัน จ ากัด 140,000.08          บริษัท เอกศิลป์ ครีเอช่ัน จ ากัด 140,000.08                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030473 31/03/2021

1186
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการจัดจ้างผลิต  รายการ ฟังเสียงประเทศ
ไทย

3,000,000.03      200,000.00             3,000,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 200,000.00          บริษัท เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 200,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030475 24/03/2021

1187
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการจัดจ้างผลิต  รายการ ฟังเสียงประเทศ
ไทย

3,000,000.03      200,000.00             3,000,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 200,000.00          บริษัท เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 200,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030476 31/03/2021

569 Columnist เว็บไซต์ Decode มีนาคม-มิถุนายน 2564  (ศานนท์) 9,000.00            9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายศานนท์ หวังสร้างบุญ 9,000.00             นายศานนท์ หวังสร้างบุญ 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021030477 30/03/2021

2260 จัดหาคอมเพรสเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์วิศวกรรมสระแก้ว 10,272.00          10,272.00              10,272.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สระแก้วแอร์ จ ากัด 10,272.00           บริษัท สระแก้วแอร์ จ ากัด 10,272.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040001 01/04/2021

361 Media Disruption 17,120.00          17,120.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 17,120.00           บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 17,120.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040002 01/04/2021

2780
ค่าอุปกรณ์ถ่ายท ากร้อมเจ้าหน้าท่ี และตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี   
รายการ AIBOT (กพ.-มิย.64)

308,695.00         308,695.00             308,695.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท 3344 จ ากัด 308,695.00          บริษัท 3344 จ ากัด 308,695.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040003 01/04/2021

เดือนเมษายน 2564



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2914 ค่าผู้จัดท าบทละครโทรทัศน์  ณ ขณะเหงา 300,000.00         300,000.00             300,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุนันท์ พันธชาติ 300,000.00          น.ส. จารุนันท์ พันธชาติ 300,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040004 01/04/2021

1871 ซ่อมรถทะเบียน 93-7337 12,300.00          12,300.00              12,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 12,300.00           บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 12,300.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040006 01/04/2021

1880 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ IO351B ส าหรับ Control Pump น้ า Reuse 26,215.00          5,992.00                26,215.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 5,992.00             บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 5,992.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040007 01/04/2021

3820 ค่าชุดน้ าอบไทยสวนดุสิต 4,975.00            4,975.00                4,975.00            เฉพาะเจาะจง ส านักกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4,975.00             ส านักกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4,975.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040008 01/04/2021

162
ผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบรายการ นางกศกร ต้องกระโทก รายการคิด
คลับส์

39,000.00          33,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาง กศกร  ต้องกระโทก 33,000.00           นาง กศกร  ต้องกระโทก 33,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040009 01/04/2021

160 ช่างแต่งหน้า-ท าผม นาย พิริยากร แกล้วกสิกรณ์ รายการคิดคลับส์ 52,000.00          44,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 44,000.00           คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 44,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040010 01/04/2021

864
ค่าเช่าอุปกรณ์ LiveU บันทึกเทป TESA Down Hill Skateboard 
2021

64,200.00          64,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 64,200.00           บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 64,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040011 01/04/2021

2257 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ สกลนคร 4,006.08            4,006.08                4,006.08            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4,006.08             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4,006.08                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040013 01/04/2021

1884 ส าหรับใช้งานห้องพยาบาล, ห้องผช.ช่างภาพ, ธุรการข่าว 24,396.00          23,754.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 23,754.00           บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 23,754.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040014 01/04/2021

1882
จัดหาหมึก Ricoh SPC250dn ส าหรับใช้งาน HR และส่วนกลาง
อาคาร A ช้ัน 4

38,841.00          38,841.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 38,841.00           บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 38,841.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040015 02/04/2021

1883
จัดหาหมึก HP Color LaserJet M280nw, HP LaserJet 
M227fdw , Canon LBP6230dn

19,046.00          19,046.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ า 19,046.00           บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ า 19,046.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040016 02/04/2021

859 พิธีกรถ่ายทอดสดรายการ ศึกควายเหล็ก "Battle" ปี 64 สนามท่ี 1 8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040017 02/04/2021

858 พิธีกรถ่ายทอดสดรายการ ศึกควายเหล็ก "Battle" ปี 64 สนามท่ี 1 8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00             น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040018 02/04/2021

434
ค่าเช่า Internet ส าหรับศูนย์ข่าว 3 ศูนย์ เพ่ือประกอบการเบิกจ่าย 
ปีท่ี2/3

1,945,260.00      1,945,260.00          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 1,945,260.00       บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 1,945,260.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040019 02/04/2021

855  ึ้ค่าบริการซ่อมและค่าอะไหล่ซ่อมกล้องถ่ายวีดีโอ 5,350.00            5,350.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 5,350.00             บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 5,350.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040020 02/04/2021

856 ค่าบริการตรวจซ่อมปรับตฺ้ัเลนสฺฺ์ห้อ Fujinon 8,560.00            8,560.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 8,560.00             บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 8,560.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040021 02/04/2021

854 ค่าบริการและค่าอะไหล่ซ่อมกล้องถ่ายวีดีโอ 5,350.00            5,350.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 5,350.00             บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 5,350.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040022 02/04/2021

1889 ค่าเจลแแอลกฮอล์,ค่าแอลกอฮอล์ 28,400.00          28,400.00              28,400.00          เฉพาะเจาะจง ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 28,400.00           ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 28,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040024 02/04/2021

1210
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต รายการ ความจริงไม่ตาย ไตรมาส 2
 - 3 /2564 24 ตอน

7,173,360.04      6,874,470.03          7,173,360.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 6,874,470.03       บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 6,874,470.03              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040025 02/04/2021

137
ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 2/2564 (ช่ืออาจมีการ
เปล่ียนแปลง)

3,460,000.06      3,460,000.06          3,460,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มีฤทธ์ิ ๖๕ จ ากัด 3,460,000.06       บริษัท มีฤทธ์ิ ๖๕ จ ากัด 3,460,000.06              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040028 05/04/2021

3821
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วงสถานการณ์ COVID-19 
(1-15 มี.ค. 64) กรณีจ าเป็น/ เร่งด่วน

17,500.00          17,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 17,500.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 17,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040029 05/04/2021

2890
ค่าอุปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โรงเรียนนานาช่าง 
(Season 2)

234,000.00         72,000.00              234,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณัชนพ นากสุก 72,000.00           นายณัชนพ นากสุก 72,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040030 02/04/2021

2874 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2) 156,000.00         24,000.00              156,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 24,000.00           นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040031 02/04/2021

1888 จัดหา Adobe All Apps ส าหรับใช้งาน BU ภัยพิบัติฯ 224,892.60         224,892.60             224,892.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 224,892.60          บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 224,892.60                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040034 05/04/2021

570 ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส1-2/64 ออนไลน์ วิรดา(เพ่ิม) 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาววิรดา แซ่ล่ิม 10,000.00           นางสาววิรดา แซ่ล่ิม 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040037 02/04/2021

571 ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส 1-2/64 ออนไลน์ นราธิป (เพ่ิม) 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00           นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040038 02/04/2021

3819 ค่าซ้ือพ้ืนท่ีส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม Sticker LINE Nok Gang 106,732.50         106,732.50             106,732.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท คาราท(ประเทศไทย) จ ากัด 106,732.50          บริษัท คาราท(ประเทศไทย) จ ากัด 106,732.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040039 05/04/2021

2227 จัดหา Dehydrator อุปกรณ์ จ านวน 9 เคร่ือง 1,348,200.00      888,100.00             1,348,200.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ จ ากัด
 ,บริษัท แพลนเน็ตคอมมูนิเคช่ัน เอเซีย
 จ ากัด,บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด

888,100.00          บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ 888,100.00                ราคาต่ าสุด PO2021040041 07/04/2021

2221 ค่าบริการบ ารุงตามสัญญา (MA) Head end 2,005,000.00      1,990,200.00          2,005,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ 1,990,200.00       บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ 1,990,200.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040042 07/04/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1885
จัดหา Printer ส าหรับใช้งานห้องพยาบาล เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีใช้
งานมานาน

13,910.00          13,910.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 13,910.00           บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 13,910.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040046 08/04/2021

169
กิจกรรม ALTV by Thai PBS สัปดาห์หนังสือ ร้อง เล่น เต้นด้วยกัน
กับขบวนการ FUN น้ านม

32,500.00          32,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 32,500.00           บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 32,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040054 08/04/2021

171
กิจกรรม  ALTV by Thai PBS สัปดาห์หนังสือ คิดสนุก กับเวลาของ
ครอบครัวเรา

34,250.00          34,250.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 34,250.00           บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 34,250.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040055 08/04/2021

170
กิจกรรม ALTV by Thai PBS สัปดาห์หนังสือ ชวนเล่น เรียนรู้ กับ
รายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

28,000.00          28,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 28,000.00           บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 28,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040056 08/04/2021

172
กิจกรรม  ALTV by Thai PBS สัปดาห์หนังสือ ผู้รับจ้างด าเนินงาน
จัดกิจกรรมภายในบูธ

50,000.00          50,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 50,000.00           บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040057 08/04/2021

810 ระบบ Storage ขนาด 60 TB 4,000,000.00      3,975,050.00          3,999,991.70      ประกาศเชิญชวน
บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค กรุ๊ป 
จ ากัด ,บริษัท นนท์โปรด๊ักช่ัน จ ากัด ,
บริษัท โอเค วิลเล่ียมจ ากัด

3,975,050.00       บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค กรุ๊ป 3,975,050.00              สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ีต่ าสุด PO2021040058 08/04/2021

126 ค่าผลิตรายการ นิทานต่ืนนอน (มิราเคิล มัชรูม) ไตรมาส 2/2564 1,348,200.00      1,348,200.00          1,348,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 1,348,200.00       บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 1,348,200.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040063 02/04/2021

4021 เพ่ือจัดจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ป้ายไฟไทยพีบีเอส 49,755.00          47,615.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ โมเมนต์ ครีเอช่ัน จ ากัด 47,615.00           บริษัท เดอะ โมเมนต์ ครีเอช่ัน จ ากัด 47,615.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040064 16/04/2021

2252 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์วิศวกรรมสงขลา 3,890.52            3,890.52                3,890.52            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,890.52             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,890.52                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040065 16/04/2021

2256 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ ชุมพร 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040066 16/04/2021

2255 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ ปะเหลียน 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040067 16/04/2021

2254 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ สตูล 3,339.66            3,339.65                3,339.65            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,339.65             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,339.65                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040068 16/04/2021

2253 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ สงขลา 3,890.52            3,890.52                3,890.52            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,890.52             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,890.52                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040069 16/04/2021

1881 ขออนุมัติจัดซ้ือ CHLORINE 90% 23,540.00          23,540.00              23,540.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 23,540.00           บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 23,540.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040070 18/04/2021

2249
จัดหา GPS module ของเคร่ืองส่งสัญญาณโทรทัศน์ ย่ีห้อ Tredess
 ส.คุระบุรี

49,787.10          49,787.10              49,787.10          เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 49,787.10           บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 49,787.10                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040071 18/04/2021

1876
ขออนุมัติจัดจ้างงานเปล่ียนโช้คประตูห้องประชุมบอร์ด อาคาร A ช้ัน
 4

8,667.00            8,667.00                8,667.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 8,667.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 8,667.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040072 16/04/2021

2251 จัดจ้างบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ นครราชสีมา 17,735.35          17,735.35              17,735.35          เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 17,735.35           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 17,735.35                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040073 16/04/2021

1874 ขออนุมัติจัดซ้ือไส้กรองตะกอนส าหรับเคร่ืองกรองน้ าด่ืม 4,240.20            4,240.20                4,240.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ฉัตรชัยเคร่ืองกรองน้ า 4,240.20             หจก. ฉัตรชัยเคร่ืองกรองน้ า 4,240.20                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040074 16/04/2021

4028 ถ่ายท าและบันทึกภาพ 2,500.00            2,500.00                2,500.00            เฉพาะเจาะจง นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 2,500.00             นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 2,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040076 18/04/2021

862 ค่าซ่อมจอ Display กล้อง PANASONIC 9,576.50            9,576.50                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 9,576.50             บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 9,576.50                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040077 16/04/2021

857
พิธีกรบันทึกเทปรายการ Sunday Inspiration Sports "TESA 
Down Hill Skateboard 2021"

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040079 01/04/2021

2920
ค่าลิขสิทธ์ิ VOD (Video on Demand) ซีรีส์ญ่ีปุ่น NAOKI 
HANZAWA S:1

717,221.58         725,637.73             -                   เฉพาะเจาะจง Tokyo Broadcasting System Tele 725,637.73          Tokyo Broadcasting System Tele 725,637.73                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040080 01/04/2021

2867
ค่าลขสิทธ์ิ VOD (Video on Demand) ซีรีส์ญ่ีปฺ่น NAOKI 
HANZAWA : Series 2

1,220,273.37      1,256,011.80          -                   เฉพาะเจาะจง Tokyo Broadcasting System Tele 1,256,011.80       Tokyo Broadcasting System Tele 1,256,011.80              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040081 01/04/2021

1025
ค่าบริการาข้อมูลข่าวสารและภาพวีดีโอ Thompson Reuter 
ประจ าปี 2564

7,673,992.92      1,802,870.93          7,673,992.92      เฉพาะเจาะจง บจ. ธอมสัน รอยเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 1,802,870.93       บจ. ธอมสัน รอยเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 1,802,870.93              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040084 01/04/2021

3822
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วงสถานการณ์ COVID-19 
(16-31 มี.ค. 64) กรณีจ าเป็น/ เร่งด่วน

17,500.00          17,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 17,500.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 17,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040086 19/04/2021

1875 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในงานวิศวกรรม 35,406.30          35,406.30              35,406.30          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 35,406.30           บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 35,406.30                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040087 19/04/2021

860 BATTERY BACKUP FOR BASE STATION IKEGAMI 24,075.00          24,075.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว เจนเนอร์เรช่ัน เทคโ 24,075.00           บริษัท นิว เจนเนอร์เรช่ัน เทคโ 24,075.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040089 19/04/2021

1227 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวุฒิกร  จันทร์มณี (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จันทร์มณี 1,800.00             นาย วุฒิกร จันทร์มณี 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040090 19/04/2021

1228 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ์  เกษรบัว (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 300.00                นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040091 19/04/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1229 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเจตน์สุกฤษฎ์ิ  ค าทวี (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 2,700.00            2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 2,700.00             นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040092 19/04/2021

1230 ค่าบริการอ่ืนๆ นายกิตติภัค  ภิญญวัย (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย กิตติภัค ภิญญวัย 300.00                นาย กิตติภัค ภิญญวัย 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040093 19/04/2021

1231 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนภา  วากย์เงินตรา (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นภา วากย์เงินตรา 600.00                นาย นภา วากย์เงินตรา 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040094 19/04/2021

1232 ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลัท  รัตนพนัง (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 3,240.00            3,240.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชลัท รัตนพนัง 3,240.00             นาย ชลัท รัตนพนัง 3,240.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040095 19/04/2021

1233 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพันธ์ุ (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 600.00                นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040096 19/04/2021

1234 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กัลยาณมิตร (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 600.00                นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040097 19/04/2021

1235 ค่าบริการอ่ืนๆ นายพิชญ์พงษ์  ปล้ืมเย็น (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 2,100.00             นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040098 19/04/2021

1236 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเกรียงศักด์ิ  มาลัย (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 1,800.00             นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040099 19/04/2021

1237 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอับดุลย์ลา  โสฬส (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อับดุลย์ลา โสฬส 900.00                นาย อับดุลย์ลา โสฬส 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040100 19/04/2021

1238 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวสันต์  จันทร์ฉาย (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 3,300.00            3,300.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 3,300.00             นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 3,300.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040101 19/04/2021

1239 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอวยชัย  วงษ์เอ่ียม (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 1,500.00             นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040102 19/04/2021

1240 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวัฒนา  อมิธิดาจรูญ (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 1,800.00             นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040103 19/04/2021

1241 ค่าบริการอ่ืนๆ นายกรวิสุทธ์ิ  ก๋งพยา (เดือน มกราคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย กรวิสุทธ์ิ ก๋งพยา 1,800.00             นาย กรวิสุทธ์ิ ก๋งพยา 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040104 19/04/2021

1242 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมโภชน์  ธีระกุล (เดือน มกราคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมโภชน์ ธีระกุล 1,800.00             นาย สมโภชน์ ธีระกุล 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040105 19/04/2021

1243 ค่าบริการอ่ืนๆ นายประกอบ  โลหกาญจน์ (เดือน มกราคม 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ประกอบ โลหกาญจน์ 1,200.00             นาย ประกอบ โลหกาญจน์ 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040106 19/04/2021

1244 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนิวัฒน์  ต๋าแบน (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 300.00                นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040107 19/04/2021

1245 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนิวัฒน์  ต๋าแบน (เดือน มกราคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 300.00                นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040108 19/04/2021

1246 ค่าบริการอ่ืนๆ นายระมัด  น้อยหมอ (เดือน มกราคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ระมัด น้อยหมอ 300.00                นาย ระมัด น้อยหมอ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040109 19/04/2021

1247 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมโภชน์  ธีระกุล (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมโภชน์ ธีระกุล 1,800.00             นาย สมโภชน์ ธีระกุล 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040110 19/04/2021

1248 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนที  ผ่องเผือก (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นที  ผ่องเผือก 300.00                นาย นที  ผ่องเผือก 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040111 19/04/2021

2496 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         2,700.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 2,700.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040114 20/04/2021

2532 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 1,800.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040115 20/04/2021

2515 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 1,800.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040116 20/04/2021

2501 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         3,600.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,600.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040117 20/04/2021

2530 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 900.00                นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040118 20/04/2021

2543 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040119 20/04/2021

2516 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 1,800.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040120 20/04/2021

2929 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ อารักษ์ Around 70,000.00          62,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 62,000.00           คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 62,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040121 19/04/2021

2522 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,800.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040122 20/04/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2536 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 1,800.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040123 20/04/2021

1891
ค่าเช่าโครงการติดต้ังระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายสารสนเทศ 
(IPS) ปีท่ี 3.3 เพ่ือท าเบิกจ่าย

1,966,660.00      1,966,660.00          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 1,966,660.00       บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 1,966,660.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040124 20/04/2021

2831 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ  Sports Cast กีฬาท้าสนุก 324,798.50         49,969.00              324,798.50        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัพ สตูดิโอ 49,969.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัพ สตูดิโอ 49,969.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040125 08/04/2021

1896 เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 18 ลิตร 11,500.00          11,500.00              11,500.00          เฉพาะเจาะจง ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 11,500.00           ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 11,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040126 20/04/2021

572 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q1-2/64(OA 8นาที) อนนท์ธวัส (เพ่ิม) 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 20,000.00           อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040127 16/04/2021

2917 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีจาก ORF-Enterprise 222,872.85         18,696.10              -                   เฉพาะเจาะจง ORF-Enterprise GmbH & Co KG 18,696.10           ORF-Enterprise GmbH & Co KG 18,696.10                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040129 09/04/2021

360
การเก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์การน าเสนอเน้ือหาข่าว
และรายการปี 2564

32,000.00          32,000.00              32,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. วิภาวรรณ เพ็ชรศรี 32,000.00           น.ส. วิภาวรรณ เพ็ชรศรี 32,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040130 20/04/2021

3817
ค่าผลิตรายการวิทยุดิจิทัลและรายการวิทยุไทยพีบีเอสส าหรับเด็ก
และครอบครัว ไตรมาส 2/2564 (พ.ค - มิ.ย.)

337,000.22         337,000.20             337,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ท ามาปัน จ ากัด 337,000.20          บริษัท ท ามาปัน จ ากัด 337,000.20                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040131 20/04/2021

2904 ค่าของท่ีระลึก ALTV เส้ือยืดคอกลม 119,840.00         77,040.00              119,840.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โปโลดีดี จ ากัด 77,040.00           บริษัท โปโลดีดี จ ากัด 77,040.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040132 20/04/2021

539 Future Journalist เว็บDecode ทิพากร ไตรมาส 2/64 8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 8,000.00             น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040136 20/04/2021

540 Future Journalist เว็บDecode สมิตานัน  ไตรมาส 2/64 7,000.00            7,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. สมิตานัน  หยงสตาร์ 7,000.00             น.ส. สมิตานัน  หยงสตาร์ 7,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040138 20/04/2021

542 Future Journalist เว็บDecode ณัฐพร ไตรมาส 2/64 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 6,000.00             น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040139 20/04/2021

541 Future Journalist เว็บDecode ธีทัต ไตรมาส 2/64 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธีทัต  จันทราพิชิต 6,000.00             นาย ธีทัต  จันทราพิชิต 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040141 20/04/2021

543 Future Journalist เว็บDecode ปิยวัฒน์ ไตรมาส 2/64 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ปิยวัฒน์  สีแตงสุก 6,000.00             นาย ปิยวัฒน์  สีแตงสุก 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040142 20/04/2021

545 Future Journalist เว็บDecode อโนมา ไตรมาส 2/64 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาง อโนมา  สอนบาลี 12,000.00           นาง อโนมา  สอนบาลี 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040144 20/04/2021

544 Future Journalist เว็บDecode วิชญ์ชนนท์ ไตรมาส 2/64 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง ด.ช. วิชญ์ชนนท์  ปิติชัยธนาโชติ 6,000.00             ด.ช. วิชญ์ชนนท์  ปิติชัยธนาโชติ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040145 20/04/2021

546 Future Journalist เว็บDecode อติรุจ ไตรมาส 2/64 36,000.00          36,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อติรุจ  ดือเระ 36,000.00           นาย อติรุจ  ดือเระ 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040147 20/04/2021

547 Future Journalist เว็บDecode พริม ไตรมาส 2/64 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. พริม  มณีโชติ 12,000.00           น.ส. พริม  มณีโชติ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040148 20/04/2021

548 Graphic Designer Decode ไตรมาส 2/64 นันท์ณิชา 24,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นันท์ณิชา  ศรีวุฒิ 24,000.00           น.ส. นันท์ณิชา  ศรีวุฒิ 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040149 20/04/2021

549 Graphic Designer Decode ไตรมาส 2/64 วีระยุทธ 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีระยุทธ  กองต๊ิบ 12,000.00           นาย วีระยุทธ  กองต๊ิบ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040150 20/04/2021

550 Graphic Designer Decode ไตรมาส 2/64 วณิชยา 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วณิชยา  ตันฑเสน 12,000.00           น.ส. วณิชยา  ตันฑเสน 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040151 20/04/2021

551 Photographerผลิตเน้ือหาเว็บไซต์Decode ไตรมาส2/64 สายสุนีย์ 24,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 24,000.00           น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040152 20/04/2021

552 Photographerผลิตเน้ือหาเว็บไซต์Decode ไตรมาส2/64 ศุภกิจ 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิจ  พิทักษ์บ้านโจด 12,000.00           นาย ศุภกิจ  พิทักษ์บ้านโจด 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040153 20/04/2021

553 Photographerผลิตเน้ือหาเว็บไซต์Decode ไตรมาส2/64 จิตติมา 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตติมา  หลักบุญ 12,000.00           น.ส. จิตติมา  หลักบุญ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040154 20/04/2021

2258 จัดหาป๊ัมน้ าอัตโนมัติ สถานีฯ สุรินทร์ 5,350.00            5,350.00                5,350.00            เฉพาะเจาะจง กวงฮวดเฮง 5,350.00             กวงฮวดเฮง 5,350.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040155 20/04/2021

2262 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ ชุมแพ จ.ขอนแก่น 3,531.00            3,531.00                3,531.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,531.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,531.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040156 20/04/2021

2261 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ ชัยภูมิ 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040157 20/04/2021

2263 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ กาญจนบุรี 5,916.00            5,916.00                5,916.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,916.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,916.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040158 20/04/2021

2933 ค่าอูปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ อารักษ์ Around 720,000.00         82,000.00              720,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอนุวัต อินทร์ส าฤทธ์ิ 82,000.00           นายอนุวัต อินทร์ส าฤทธ์ิ 82,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040159 19/04/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

167 คลิป ญ่ีปุ๊น...ญ่ีปุ่น (น.ส.สิษฐารัตน์ ป่ีทอง) ไตรมาส 2/2564 150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สิษฐารัตน์ ป่ีทอง 150,000.00          น.ส.สิษฐารัตน์ ป่ีทอง 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040160 21/04/2021

168 คลิป Boost Tech (นายธีรพงษ์ ศรีวงศ์ษา) ไตรมาส 2/2564 300,000.00         300,000.00             300,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ธีรพงษ์ ศรีวงศ์ษา 300,000.00          นาย ธีรพงษ์ ศรีวงศ์ษา 300,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040161 21/04/2021

117 ค่าผลิตรายการ ขบวนการฟันน้ านม ไตรมาส 2/2564 4,173,000.00      4,173,000.00          4,173,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 4,173,000.00       บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 4,173,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040162 09/04/2021

3816
ค่าบริหารจัดการและดูแล YouTube Official Channel  (พ.ค. - 
ธ.ค. 64)

428,000.00         428,000.00             428,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โมอินด้ี ดิจิตอล จ ากัด 428,000.00          บริษัท โมอินด้ี ดิจิตอล จ ากัด 428,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040163 21/04/2021

2259
จัดหา GPS module ของเคร่ืองส่งสัญญาณโทรทัศน์ ย่ีห้อ Tredess
 ส.หล่มสัก

49,787.10          49,787.10              49,787.10          เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 49,787.10           บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 49,787.10                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040165 21/04/2021

1894 ขออนุมัติจัดจ้างงานเทปูนปรับระดับ ห้องเก็บขยะ 14,980.00          14,980.00              14,980.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 14,980.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 14,980.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040166 21/04/2021

2264 จัดหา Coaxial Surge Protector 14,445.00          14,445.00              14,445.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 14,445.00           บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 14,445.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040167 21/04/2021

1892 ขออนุมัติจัดซ้ืออลูมิเนียม ฟิลเตอร์ 70,694.90          70,694.90              70,694.90          เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนอรัล ไทย เทค จ ากัด 70,694.90           บริษัท เจเนอรัล ไทย เทค จ ากัด 70,694.90                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040168 21/04/2021

819 จัดหาอุปกรณ์ Video Recorder ส าหรับกล้องข่าว 1,500,000.04      1,480,000.03          1,500,000.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด,บริษัท ทรู
ซีบรอดคาส จ ากัด

1,480,000.03       บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 1,480,000.03              สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ีต่ าสุด PO2021040169 21/04/2021

2271 จัดซ้ือไส้กรอกและน้ ามันเคร่ือง สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ น้ าโสม 5,480.73            5,480.72                5,480.71            เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอร่ี จ ากัด 5,480.72             บริษัท เมโทรแมชีนเนอร่ี จ ากัด 5,480.72                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040170 21/04/2021

2272 จัดซ้ือไส้กรอกและน้ ามันเคร่ือง สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ชุมแพ 4,309.21            4,309.21                4,309.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอร่ี จ ากัด 4,309.21             บริษัท เมโทรแมชีนเนอร่ี จ ากัด 4,309.21                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040171 21/04/2021

2267 จัดจ้างบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีอาคารใบหยก 2 40,400.00          40,400.00              40,400.00          เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้านครหลวง 40,400.00           การไฟฟ้านครหลวง 40,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040172 21/04/2021

4027 ตัดต่อรายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส 10,000.00          10,000.00              10,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมณฑล อยู่สูงเนิน 10,000.00           นายมณฑล อยู่สูงเนิน 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040173 09/04/2021

1252 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 22,951.50          22,951.50              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 22,951.50           บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 22,951.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040174 22/04/2021

1890
ส าหรับใช้งานฝ่ายบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาล และส ารองใช้
งาน

7,383.00            6,527.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 6,527.00             บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 6,527.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040175 22/04/2021

1903 ส าหรับใช้งานศูนย์ข่าวหาดใหญ่ 31,458.00          31,458.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 31,458.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 31,458.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040176 22/04/2021

1895 เช่า NB ส าหรับใช้งานฝายไอที และยืมใช้งาน 28,890.00          28,890.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 28,890.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 28,890.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040177 22/04/2021

4029 ผลิตโครง Pop up 3x3 โครงการ LS 17,334.00          17,334.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอด ออน จ ากัด 17,334.00           บริษัท แอด ออน จ ากัด 17,334.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040178 22/04/2021

1253 กระดาษทิชชูกล่องคลีนิค 4,737.96            4,737.96                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 4,737.96             บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 4,737.96                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040179 22/04/2021

2938 ค่าผู้ควบคุมการผลิตรายการ เรียลิต้ี ตามติดชีวิตครู 135,000.00         90,000.00              135,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแก้วตา  ปริศวงศ์ 90,000.00           นางสาวแก้วตา  ปริศวงศ์ 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040180 22/04/2021

163
คลิป Praew Poom Planet (นางสุวรรณา เอ้ือปฏิภาน) ไตรมาส 
2/2564

200,000.00         200,000.00             200,000.00        เฉพาะเจาะจง นาง สุวรรณา เอ้ือปฏิภาน 200,000.00          นาง สุวรรณา เอ้ือปฏิภาน 200,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040181 26/04/2021

2266 จัดจ้างซ่อมบ่อบาดาล สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ จ.สิงห์บุรี 7,000.00            7,000.00                7,000.00            เฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ์ รีวงษ์ 7,000.00             นายชัยยุทธ์ รีวงษ์ 7,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040183 26/04/2021

2273 จัดซ้ือไส้กรอกและน้ ามันเคร่ือง สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ บึงกาฬ 4,394.85            4,394.84                4,394.83            เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอร่ี จ ากัด 4,394.84             บริษัท เมโทรแมชีนเนอร่ี จ ากัด 4,394.84                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040184 26/04/2021

1893
ขออนุมัติจัดจ้างงานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใหม่พร้อมงานย้าย 
ห้องพักพนักงาน OB

66,126.00          66,126.00              66,126.00          เฉพาะเจาะจง ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 66,126.00           ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 66,126.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040185 26/04/2021

2941 รายการ TVC (Trailer for Package Pre-sale) 175,000.00         175,000.00             175,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย สุรวิชญ์ จีรังกาลกุล 175,000.00          นาย สุรวิชญ์ จีรังกาลกุล 175,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040187 27/04/2021

2944 รายการ  ภัตตาคารบ้านทุ่ง ไตรมาส 2/2564 2,760,600.00      460,100.00             2,760,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 460,100.00          บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 460,100.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040188 27/04/2021

2946 รายการ  ภัตตาคารบ้านทุ่ง ไตรมาส 2/2564 2,760,600.00      460,100.00             2,760,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 460,100.00          บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 460,100.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040189 27/04/2021

2902 ค่าผลิตรายการ The Speech Coach 1,950,000.06      450,000.01             1,950,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มี มอร์ จ ากัด 450,000.01          บริษัท มี มอร์ จ ากัด 450,000.01                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040190 27/04/2021

2943 รายการ  ภัตตาคารบ้านทุ่ง ไตรมาส 2/2564 2,760,600.00      230,050.00             2,760,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 230,050.00          บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 230,050.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040191 27/04/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1606
จัดหาการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งาน จ านวน 30  เคร่ือง 
ระยะเวลา 2 เดือน (กรณีเร่งด่วน) สถานการณ์โควิค

635,580.00         635,580.00             635,580.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 635,580.00          บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 635,580.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040192 28/04/2021

1902 ส าหรับใช้งานศูนย์ข่าวขอนแก่น 19,688.00          19,688.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 19,688.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 19,688.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040193 28/04/2021

1886 ซ่อมรถทะเบียน ษล-9668 23,900.00          23,900.00              23,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 23,900.00           บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 23,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040194 28/04/2021

1887 ซ่อมรถทะเบียน 93-6923 9,670.00            9,670.00                9,670.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 9,670.00             บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 9,670.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040195 28/04/2021

866
ค่าพิธีกรถ่ายทอดสด ป่ันสู่ฝัน คนวัยมันส์ ป่ันในบ้านต้านโควิด 
Challenge กทม.

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040201 28/04/2021

783 กล้องติดตาข่าย ฝ่ายช่างภาพ 1,235,500.00      1,226,000.01          1,235,422.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ โซลูช่ัน จ ากัด
 ,บริษัท บี แอพพรู๊ฟ จ ากัด

1,226,000.01       บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ โซลูช่ัน 1,226,000.01              ราคาต่ าสุด PO2021040202 28/04/2021

1849 ขออนุมัติซ่อมระบบ SIMPLEX Master Clock 16,349.60          13,214.50              16,349.60          เฉพาะเจาะจง บริษัทเซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอปอเรช่ัน 13,214.50           บริษัทเซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอปอเรช่ัน 13,214.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040203 28/04/2021

1909 ส าหรับใช้งานฝ่ายตัดต่อรายการและ Play out 9,362.50            9,362.50                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 9,362.50             บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 9,362.50                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040204 28/04/2021

1917
ต่ออายุ License Zoom Meeting Pro Plus 1 year ส าหรับใช้งาน
ฝ่ายประสานความร่วมมือสภาฯ

42,372.00          42,372.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 42,372.00           บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 42,372.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040205 28/04/2021

782 โครงการจัดหากล้องและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการถ่ายท าสารคดีเชิงข่าว 2,500,000.03      2,480,000.00          2,500,000.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท นิว เจนเนอร์เรช่ัน เทคโนโลยี 
จ ากัด ,บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด ,บริษัท
 โซฮิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด

2,480,000.00       บริษัท นิว เจนเนอร์เรช่ัน เทคโ 2,480,000.00              ราคาต่ าสุด PO2021040209 28/04/2021

1254 เคร่ืองเขียน 21,610.79          19,188.45              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 19,188.45           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 19,188.45                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040210 28/04/2021

787 โครงการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือใช้สนับสนุนในการผลิตภาพข่าว 2,500,000.09      2,480,000.00          2,500,000.00      ประกาศเชิญชวน บริษัท โซฮิโต้ (ประเทศไทย) จ าก 2,480,000.00       บริษัท โซฮิโต้ (ประเทศไทย) จ าก 2,480,000.00              ราคาต่ าสุด PO2021040211 28/04/2021

869 ค่าซ่อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator 75 KVA) GEN1 16,959.50          16,959.50              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 16,959.50           บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 16,959.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040214 28/04/2021

1904 ขออนุมัติจัดซ้ือ Counter shield ฉากก้ันพลาสติก 4,922.00            4,922.00                4,922.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 4,922.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 4,922.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040215 28/04/2021

165 คลิป จีน ว้าว (น.ส.ชุดาภา จรัสเอ้ือสกุล) ไตรมาส 2/2564 150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชุดาภา จรัสเอ้ือสกุล 150,000.00          น.ส.ชุดาภา จรัสเอ้ือสกุล 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040216 29/04/2021

164 คลิป จักรวาลมหาสนุก (น.ส.มุธิตา ละโว้ชัย) ไตรมาส 2/2564 200,000.00         200,000.00             200,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.มุธิตา ละโว้ชัย 200,000.00          น.ส.มุธิตา ละโว้ชัย 200,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040217 29/04/2021

2896 ค่าผู้จัดท าบริการค าบรรยายภาพ (AD) 888,000.28         888,000.28             888,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดานันท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 888,000.28          บริษัท ดานันท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 888,000.28                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040218 21/04/2021

2899 ค่าผลิตรายการ Full Frame Rim Life เทพนิยายชายขอบ 1,950,000.06      1,950,000.06          1,950,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ็คคิวเมนทาร่ี จ ากัด 1,950,000.06       บริษัท แจ็คคิวเมนทาร่ี จ ากัด 1,950,000.06              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040219 29/04/2021

331 ท าสี (Color Grading) สารคดี ไฟป่าลามเมือง และ คนจนเมือง 70,000.00          70,000.00              70,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย รวิชญ์ ศรีพันธวานุสรณ์ 70,000.00           นาย รวิชญ์ ศรีพันธวานุสรณ์ 70,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040220 23/04/2021

2903 ค่าผลิตรายการ The Speech Coach 1,950,000.06      1,500,000.04          1,950,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มี มอร์ จ ากัด 1,500,000.04       บริษัท มี มอร์ จ ากัด 1,500,000.04              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040221 27/04/2021

1900 จ้างท าถาดป้องกันน้ าแอร์หยด ศูนย์ขอนแก่น 9,000.00            9,000.00                9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 9,000.00             นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040222 29/04/2021

1897 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นฆ่าเช้ือ Z-Touch 19,848.50          19,848.50              19,848.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีฟคลีน เทคโนโลยี จ ากัด 19,848.50           บริษัท ลีฟคลีน เทคโนโลยี จ ากัด 19,848.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040223 29/04/2021

4020 จ้างผลิตและตัดต่อรายการเปิดบ้าน 5 ตอน 53,500.00          53,500.00              10,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 53,500.00           บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 53,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040225 29/04/2021

2274 จัดซ้ืออุปกรณ์ AC Line Surge protection 10,080.04          10,080.04              10,080.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์ 10,080.04           บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์ 10,080.04                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040227 30/04/2021

2268
จัดซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ศูนย์วิศวกรรมสุราษฎร์ธานี และ
สถานีลูกข่าย

41,730.00          41,730.00              41,730.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบรรลือเจนเนอเรเตอร์เซอร์วิส 41,730.00           ร้านบรรลือเจนเนอเรเตอร์เซอร์วิส 41,730.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040228 30/04/2021

2269 จัดจ้างปรับปรุงอาคารสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ชุมพวง 99,500.00          99,500.00              99,500.00          เฉพาะเจาะจง นายสมชาย เพียลุน 99,500.00           นายสมชาย เพียลุน 99,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040229 30/04/2021

2270 จัดจ้างเจาะบ่อน้ าบาดาล สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ชุมพวง 20,000.00          20,000.00              20,000.00          เฉพาะเจาะจง นายฉัตรมงคล แก้วนรา 20,000.00           นายฉัตรมงคล แก้วนรา 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040230 30/04/2021

1669 คลินิก ส.ส.ท. เดือนมีนาคม 2564 414,576.25         414,576.25             414,576.25        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 414,576.25          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 414,576.25                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040231 30/04/2021

1918
จัดหาโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ส าหรับใช้งานฝ่ายเครือข่าย
ทุนฯ , เลขานุการ BOM และฝ่ายเทคโนโลยีฯ

33,897.60          33,897.60              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 33,897.60           บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 33,897.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040233 30/04/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3815
ค่าผลิตรายการวิทยุดิจิทัลและรายการวิทยุไทยพีบีเอสส าหรับเด็ก
และครอบครัว ไตรมาส 2/2564 (เม.ย.)

170,000.11         170,000.10             170,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ท ามาปัน จ ากัด 170,000.10          บริษัท ท ามาปัน จ ากัด 170,000.10                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040234 30/04/2021

1117
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      54,700.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 54,700.00           ฐาปนี คงบุตร 54,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040235 30/04/2021

1107
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      60,000.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน์  บุญทรง 60,000.00           คุณศรีรัตน์  บุญทรง 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040236 30/04/2021

1110
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      13,200.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 13,200.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 13,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040237 30/04/2021

1045
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      13,200.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 13,200.00           ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 13,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040238 30/04/2021

1054
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      85,800.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00           ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040239 30/04/2021

2936 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ อารักษ์ Around 375,000.00         350,000.00             375,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทภัค เทวาจิตต 350,000.00          น.ส.นันทภัค เทวาจิตต 350,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040245 30/04/2021

2922 ค่าผู้ควบคุมการผลิต ละคร  พาย สายน้ าแห่งความฝัน 240,000.00         240,000.00             240,000.00        เฉพาะเจาะจง นฤมล ศิษย์ประเสริฐ 240,000.00          นฤมล ศิษย์ประเสริฐ 240,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040246 19/04/2021

1209
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต รายการ ความจริงไม่ตาย ไตรมาส 2
 - 3 /2564 24 ตอน

7,173,360.04      298,890.00             7,173,360.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 298,890.00          บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 298,890.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040248 30/04/2021

2935 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ อารักษ์ Around 375,000.00         25,000.00              375,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทภัค เทวาจิตต 25,000.00           น.ส.นันทภัค เทวาจิตต 25,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040250 29/04/2021

2931 ค่าผู้ด าเนินรายการ อารักษ์ Around 555,000.01         37,000.00              555,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เป้ อารักษ์ จ ากัด 37,000.00           บริษัท เป้ อารักษ์ จ ากัด 37,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040251 19/04/2021

561 Future Journalist Decode เร่งด่วนเม.ย. 64  อติรุจ 18,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อติรุจ  ดือเระ 18,000.00           นาย อติรุจ  ดือเระ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040255 30/04/2021

559 Future Journalist Decode เร่งด่วนเม.ย. 64  วิชญ์ชนนท์ 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง ด.ช. วิชญ์ชนนท์  ปิติชัยธนาโชติ 3,000.00             ด.ช. วิชญ์ชนนท์  ปิติชัยธนาโชติ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040256 30/04/2021

2672 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         2,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 2,400.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040257 30/04/2021

2621 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 7,200.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040258 30/04/2021

2627 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         8,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 8,400.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 8,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040259 30/04/2021

2617 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         2,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 2,400.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040260 30/04/2021

2670 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 6,000.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040261 30/04/2021

2673 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 3,600.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040262 30/04/2021

2668 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         8,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 8,400.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 8,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040263 30/04/2021

2656 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 4,800.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040264 30/04/2021

2659 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,800.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040265 30/04/2021

2635 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         2,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 2,400.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040266 30/04/2021

556 Future Journalist Decode เร่งด่วน เม.ย. 64  ธีทัต 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธีทัต  จันทราพิชิต 3,000.00             นาย ธีทัต  จันทราพิชิต 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040267 30/04/2021

558 Future Journalist Decode เร่งด่วน เม.ย. 64  ปิยวัฒน์ 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ปิยวัฒน์  สีแตงสุก 3,000.00             นาย ปิยวัฒน์  สีแตงสุก 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040268 30/04/2021

555 Future Journalist Decode เร่งด่วน เม.ย. 64  สมิตานัน 3,500.00            3,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. สมิตานัน  หยงสตาร์ 3,500.00             น.ส. สมิตานัน  หยงสตาร์ 3,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040269 30/04/2021

562 Future Journalist Decode เร่งด่วนเม.ย. 64  พริม 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. พริม  มณีโชติ 6,000.00             น.ส. พริม  มณีโชติ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040270 30/04/2021

560 Future Journalist Decode เร่งด่วนเม.ย. 64  อโนมา 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาง อโนมา  สอนบาลี 6,000.00             นาง อโนมา  สอนบาลี 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040271 30/04/2021

554 Future Journalist Decode เร่งด่วน เม.ย. 64  ทิพากร 4,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 4,000.00             น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040272 30/04/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

557 Future Journalist Decode เร่งด่วน เม.ย. 64  ณัฐพร 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 3,000.00             น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040273 30/04/2021

2930 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ อารักษ์ Around 70,000.00          8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 8,000.00             คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040274 30/04/2021

2851 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์รายการ โฮมสคูล 2 570,000.00         80,000.00              570,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว พิรดา จุรารักษ์พงศ์ 80,000.00           นางสาว พิรดา จุรารักษ์พงศ์ 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040275 30/04/2021

2937 ค่าผู้ควบคุมการผลิตรายการ เรียลิต้ี ตามติดชีวิตครู 135,000.00         45,000.00              135,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแก้วตา  ปริศวงศ์ 45,000.00           นางสาวแก้วตา  ปริศวงศ์ 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040276 30/04/2021

1081
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      99,000.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 99,000.00           คุณบุญมา  คงประเสริฐ 99,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040285 30/04/2021

1087
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      99,000.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 99,000.00           คุณกฤติยา  แพนลา 99,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040286 30/04/2021

1074
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      28,900.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 28,900.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 28,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040287 30/04/2021

1183
ขออนุมัติด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายฉากรายการ “สารพัน
ล่ันทุ่ง บางเขน”

18,000.00          14,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 14,000.00           นายอนุชา  สุจิรธนกูล 14,000.00                   เร่งด่วน PO2021040288 28/04/2021

2857 ค่าลิขสิทธ์ิ DINO DANA (Seasons 1-3) 932,518.86         975,145.18             -                   เฉพาะเจาะจง BOMANBRIDGE MEDIA PTE. LIMITED 975,145.18          BOMANBRIDGE MEDIA PTE. LIMITED 975,145.18                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040290 27/04/2021

2939 ค่าลิขสิทธ์ิสาคดี Bomanbridge Media 2,614,756.80      265,358.52             -                   เฉพาะเจาะจง BOMANBRIDGE MEDIA PTE. LIMITED 265,358.52          BOMANBRIDGE MEDIA PTE. LIMITED 265,358.52                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040292 27/04/2021

563 Graphic Designer Decode เร่งด่วน เม.ย. 64 นันท์ณิชา 12,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นันท์ณิชา  ศรีวุฒิ 9,000.00             น.ส. นันท์ณิชา  ศรีวุฒิ 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040293 30/04/2021

564 Graphic Designer Decode เร่งด่วน เม.ย. 64 วีระยุทธ 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีระยุทธ  กองต๊ิบ 6,000.00             นาย วีระยุทธ  กองต๊ิบ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040294 30/04/2021

565 Graphic Designer Decode เร่งด่วน เม.ย. 64 วณิชยา 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วณิชยา  ตันฑเสน 6,000.00             น.ส. วณิชยา  ตันฑเสน 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040295 30/04/2021

566 Photographer Decode เร่งด่วน เม.ย. 64 สายสุนีย์ 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 12,000.00           น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040296 30/04/2021

567 Photographer Decode เร่งด่วน เม.ย. 64 ศุภกิจ 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิจ  พิทักษ์บ้านโจด 6,000.00             นาย ศุภกิจ  พิทักษ์บ้านโจด 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040297 30/04/2021

568 Photographer Decode เร่งด่วน เม.ย. 64 จิตติมา 6,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตติมา  หลักบุญ 3,000.00             น.ส. จิตติมา  หลักบุญ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040298 30/04/2021

24 พนักงานขนและติดต้ังฉากรายการ 4,800.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายภคิน พุทธานุ 2,400.00             นายภคิน พุทธานุ 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040299 30/04/2021

25 พนักงานขนและติดต้ังฉากรายการ 4,800.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 2,400.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040300 30/04/2021

865
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports เปิดแฟ้มศึกเรือยาว
ชิงจ้าวสายน้ า ตอนท่ี 1, 2 (เทป)

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00             น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040307 28/04/2021

2665 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 4,800.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040309 30/04/2021

1250
ขออนุมัติใช้งบเช่าไฟและเคร่ืองเสียง กิจกรรม “หนังพาไป ...เพ่ือ
ความเข้าใจสามจังหวัดชายแดนใต้ เร่งด่วน

37,450.00          37,450.00              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 37,450.00           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 37,450.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040310 01/04/2021

2949 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีจาก YLE (ฟินแลนด์) 111,798.90         9,960.42                -                   เฉพาะเจาะจง Yleisradio Oy, the Finnish Bro 9,960.42             Yleisradio Oy, the Finnish Bro 9,960.42                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040312 28/04/2021

2932 ค่าผู้ด าเนินรายการ อารักษ์ Around 555,000.01         518,000.01             555,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เป้ อารักษ์ จ ากัด 518,000.01          บริษัท เป้ อารักษ์ จ ากัด 518,000.01                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040313 30/04/2021

2934 ค่าอูปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ อารักษ์ Around 720,000.00         638,000.00             720,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอนุวัต อินทร์ส าฤทธ์ิ 638,000.00          นายอนุวัต อินทร์ส าฤทธ์ิ 638,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040314 30/04/2021

2926 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดี Ace My Space และ Dengineers 3,197,770.77      24,334.39              -                   เฉพาะเจาะจง BEYOND RIGHTS LIMITED 24,334.39           BEYOND RIGHTS LIMITED 24,334.39                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040315 07/04/2021

2927 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดี World's Greatest 2,039,640.69      17,381.71              -                   เฉพาะเจาะจง BEYOND RIGHTS LIMITED 17,381.71           BEYOND RIGHTS LIMITED 17,381.71                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021040316 07/04/2021

870
ค่าบริการรวมสัญญาณและค่าบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ประจ าเดือน มี.ค. 64 /บ.ทีซี บรอดคาสต้ิง

48,034.90          48,034.90              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 48,034.90           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 48,034.90                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050001 03/05/2021

2275 จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีเชียงดาว 150,335.00         150,335.00             166,385.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรืองสวัสด์ิ 150,335.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรืองสวัสด์ิ 150,335.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050002 03/05/2021

เดือนพฤษภาคม 2564



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2276 จัดจ้างเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีเชียงดาว 16,050.00          16,050.00              16,050.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรืองสวัสด์ิ 16,050.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรืองสวัสด์ิ 16,050.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050003 03/05/2021

2265 จัดหาเคร่ืองตัดหญ้า ศูนย์วิศวกรรมขอนแก่น 8,100.00            8,100.00                8,100.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 8,100.00             บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 8,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050004 03/05/2021

2900 ค่าผลิตรายการ A Day in the Wild 150,000.03         150,000.03             150,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ็คคิวเมนทาร่ี จ ากัด 150,000.03          บริษัท แจ็คคิวเมนทาร่ี จ ากัด 150,000.03                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050005 03/05/2021

1898 งานซ่อมฝ้าห้องท างานฝ่ายข่าว ศูนย์ขอนแก่น 5,500.00            5,500.00                5,500.00            เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 5,500.00             นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 5,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050006 03/05/2021

1249 ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพ่ิมเติม 10,700.00          10,700.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 10,700.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 10,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050007 03/05/2021

1251 ขออนุมัติใช้งบประมาณซ้ือหน้ากาก N95 19,260.00          19,260.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 19,260.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 19,260.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050008 03/05/2021

1906 ขออนุมัติจัดซ้ือท่ีกดสบู่แบบอัตโนมัติและสติกเกอร์แบบฝ้า 1,605.00            1,605.00                1,605.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 1,605.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 1,605.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050009 03/05/2021

166 คลิป ปลูก-ป้ัน (น.ส.พรนิภา ศรีประเสริฐ) ไตรมาส 2/2564 150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.พรนิภา ศรีประเสริฐ 150,000.00          น.ส.พรนิภา ศรีประเสริฐ 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050010 05/05/2021

2901 ค่าผลิตรายการ สะอาดบุรี จูเนียร์ 938,080.00         938,080.00             938,080.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน 938,080.00          บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน 938,080.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050011 03/05/2021

2956 ค่าผู้รับจ้างจัดท าบริการเสียงบรรยายภาพ  AD 525,400.00         525,400.00             525,400.00        เฉพาะเจาะจง นายธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์ 525,400.00          นายธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์ 525,400.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050012 05/05/2021

872 ซ้ืออุปกรณ์ทดแทน Video Conference Online Studio 1,2,3 85,707.00          84,528.93              85,707.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นบี เทค จ ากัด 84,528.93           บริษัท เอสเอ็นบี เทค จ ากัด 84,528.93                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050013 05/05/2021

2951 ค่าผลิตรายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass 2,650,000.46      250,000.04             2,650,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 250,000.04          บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 250,000.04                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050016 05/05/2021

2952 ค่าผลิตรายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass 2,650,000.46      300,000.05             2,650,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 300,000.05          บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 300,000.05                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050017 05/05/2021

2953 ค่าผลิตรายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass 2,650,000.46      300,000.05             2,650,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 300,000.05          บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 300,000.05                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050018 05/05/2021

1908
ขออนุมัติจ้างงานติดต้ัง Smoke Detector 2 จุด ช้ันดาดฟ้า อาคาร.
 A

21,828.00          21,828.00              21,828.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 21,828.00           บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 21,828.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050019 06/05/2021

4030 VDO Clip การน าเสนอข่าวและความคุ้มค่างบประมาณ ส.ส.ท. 12,000.00          12,000.00              12,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. อทิตยา สมมาตร 12,000.00           น.ส. อทิตยา สมมาตร 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050020 06/05/2021

871 ค่าบริการ Digital Channel Service Fees 1,467,549.09      1,467,549.09          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1,467,549.09       บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1,467,549.09              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050022 06/05/2021

2277 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ อุดรธานี 7,490.00            7,490.00                7,490.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,490.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,490.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050023 06/05/2021

1901
งานติดต้ังสายระบบ Network และเปล่ียนหลอดไฟ ศูนย์ภูมิภาค อ.
หาดใหญ่

5,222.67            5,222.67                5,222.67            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 5,222.67             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 5,222.67                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050025 06/05/2021

1899 งานเปล่ียนหลอดไฟแสงสว่างศูนย์ขอนแก่น 7,920.00            7,920.00                7,920.00            เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 7,920.00             นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 7,920.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050026 06/05/2021

2278 จัดหาอุปกรณ์ Low Noise Blockdown (LNB) ศูนย์วิศวกรรมชุมพร 26,750.00          26,750.00              26,750.00          เฉพาะเจาะจง บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 26,750.00           บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 26,750.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050027 06/05/2021

1221 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      370,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ หาญประจวบ 370,000.00          นายกิตติศักด์ิ หาญประจวบ 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050030 06/05/2021

1217 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      185,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง นายธิติพงศ์ ใบหอม 185,000.00          นายธิติพงศ์ ใบหอม 185,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050031 06/05/2021

1224 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      370,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง รวีภัทร์  จงไพบูลย์กิจ 370,000.00          รวีภัทร์  จงไพบูลย์กิจ 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050032 06/05/2021

1223 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      185,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุพงศ์ จิตต์เมือง 185,000.00          นายสุพงศ์ จิตต์เมือง 185,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050033 06/05/2021

1214 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      370,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง สิทธิชัย  เรียบร้อย 370,000.00          สิทธิชัย  เรียบร้อย 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050034 06/05/2021

1212 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      370,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ ขามกุลา 370,000.00          นายพิทักษ์ ขามกุลา 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050035 06/05/2021

1211 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      370,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง อภิชาติ  ศรีจ าปา 370,000.00          อภิชาติ  ศรีจ าปา 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050036 06/05/2021

1226 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      185,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน 185,000.00          นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน 185,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050037 06/05/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1607 เช่า NB ส าหรับใช้งานศูนย์ประสานงานฉุกเฉินไทยพีบีเอสสู้โควิด-19 105,930.00         105,930.00             105,930.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 105,930.00          บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 105,930.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050038 06/05/2021

178 ผู้ผลิต Cotent online-Photo Album ไตรมาส 2/2564 35,000.00          35,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.รสรินทร์ ชูชมกล่ิน 35,000.00           น.ส.รสรินทร์ ชูชมกล่ิน 35,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050039 07/05/2021

2967 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม (เม.ย.-ส.ค.64) 17,500.00          17,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 17,500.00           นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 17,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050041 06/05/2021

853 ค่าอะไหล่ซ่อม Video Conference Online System 98,226.00          96,300.00              98,226.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นบี เทค จ ากัด 96,300.00           บริษัท เอสเอ็นบี เทค จ ากัด 96,300.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050043 11/05/2021

1928 เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 18 ลิตร ,สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 20 ลิตร 33,800.00          33,800.00              33,800.00          เฉพาะเจาะจง ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 33,800.00           ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 33,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050044 11/05/2021

1911
ขออนุมัติจัดซ้ือ Addressable Monitor Module   ของระบบ FIRE
 ALARM อาคาร. D

2,996.00            2,996.00                2,996.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 2,996.00             บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 2,996.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050045 11/05/2021

3825
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนม่าช่วงสถานการณ์ COVID-19 
(5-30 เม.ย. 64) กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน

21,000.00          21,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 21,000.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 21,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050046 12/05/2021

3824 ค่าบริการ Cloud Computing เดือนมี.ค. 64 (ค่าบริการส่วนเกิน) 252,006.11         252,006.11             -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 252,006.11          บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 252,006.11                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050048 12/05/2021

2979 ค่าผลิตรายการ   นักผจญเพลง Replay Demo 120,000.00         120,000.00             120,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 120,000.00          บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050049 12/05/2021

2962 ค่าตกแต่งสถานท่ีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 49 199,983.00         199,983.00             199,983.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ โมเมนต์ ครีเอช่ัน จ ากัด 199,983.00          บริษัท เดอะ โมเมนต์ ครีเอช่ัน จ ากัด 199,983.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050050 12/05/2021

2963 ค่าบูธจัดกิจกรรม งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 49 288,900.00         288,900.00             288,900.00        เฉพาะเจาะจง สมาคมผู้จัดพิมพ์และจ าหน่ายหนังสือแห 288,900.00          สมาคมผู้จัดพิมพ์และจ าหน่ายหนังสือแห 288,900.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050051 12/05/2021

1922 ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมน้ าร่ัวเข้าภายในอาคาร ส.ส.ท. ส่วนกลาง 85,600.00          85,600.00              85,600.00          เฉพาะเจาะจง นาง ทิพย์วัน จรัญเธียรสิน 85,600.00           นาง ทิพย์วัน จรัญเธียรสิน 85,600.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050052 12/05/2021

1924 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนท่อเมนส่งจ่ายน้ าประปา 82,579.39          80,011.39              82,579.39          เฉพาะเจาะจง บริษัท คิวเทค พลัส จ ากัด 80,011.39           บริษัท คิวเทค พลัส จ ากัด 80,011.39                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050053 12/05/2021

2945 รายการ  ภัตตาคารบ้านทุ่ง ไตรมาส 2/2564 2,760,600.00      1,610,350.00          2,760,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 1,610,350.00       บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 1,610,350.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050055 11/05/2021

1927 ส าหรับใช้งานส านักวิศวกรรม 34,347.00          34,347.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเวิร์จ จ ากัด 34,347.00           บริษัท เอ็มเวิร์จ จ ากัด 34,347.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050058 12/05/2021

3823
โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio 
(Podcast)

148,302.00         148,302.00             148,302.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด 148,302.00          บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด 148,302.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050060 12/05/2021

4032 กระเป๋าเป้ส าหรับเด็ก 214,000.00         211,325.00             218,012.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 211,325.00          บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 211,325.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050061 12/05/2021

1921 ค่าซ่อม Printer ส าหรับใช้งาน BU ภัยพิบัตฯ 1,335.36            1,335.36                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 1,335.36             บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 1,335.36                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050062 13/05/2021

1919
ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียน SOLENOID  VALVE เคร่ืองท าน้ าเย็น  
Chiller 3

27,079.56          27,079.56              27,079.56          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด 27,079.56           บริษัท แอร์โค จ ากัด 27,079.56                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050063 13/05/2021

877
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports เปิดแฟ้มศึกเรือยาว
ชิงจ้าวสายน้ า ตอนท่ี 3 (เทป)

4,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 4,000.00             น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050065 13/05/2021

878
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports เปิดแฟ้มศึกเรือยาว
ชิงจ้าวสายน้ า ตอนท่ี 3 (เทป)

4,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 4,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050066 13/05/2021

1925
ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ Controller MP 503 เพ่ือซ่อมระบบ ท าน้ า
เย็น (chiller)

80,250.00          72,225.00              80,250.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด 72,225.00           บริษัท แอร์โค จ ากัด 72,225.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050067 13/05/2021

1910
ขออนุมัติจัดจ้าง Overhaul Motor 7.5 kW (COLLLING TOWER 
No. 3/1)

27,820.00          27,820.00              27,820.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูช่ัน 27,820.00           บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูช่ัน 27,820.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050068 13/05/2021

4031
ค่าออกแบบอาร์ตเวิร์ค รายการสอนศิลป์ เพ่ือจัดท าใส่ในชุด Thai 
PBS Learning Shelf จ านวน 12 หน้า (รวมปก)

12,840.00          12,840.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 12,840.00           บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 12,840.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050069 13/05/2021

362
ด าเนินการจัดหาเพลงบรรเลงสากล (Network Music) ประจ าปี 
2564

376,430.40         393,691.20             396,000.00        เฉพาะเจาะจง UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING LIMITED 393,691.20          UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING LIMITED 393,691.20                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050070 14/05/2021

2954 ค่าผลิตรายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass 2,650,000.46      1,800,000.31          2,650,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 1,800,000.31       บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 1,800,000.31              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050071 14/05/2021

1914 ซ่อมรถทะเบียน 50-7541 13,254.09          10,351.72              13,254.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จ ากัด 10,351.72           บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จ ากัด 10,351.72                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050074 14/05/2021

62
จ้างทีมผลิตรายการ2องศา นวัตวิถีนอกห้องเรียน เดือน พ.ค. 64 - 
มิ.ย. 64

1,430,055.00      476,685.00             158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 476,685.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 476,685.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050075 07/05/2021

2279 จัดจ้างซ่อมแซมรอยแตกร้าวอาคาร สถานีฯ ทับสะแก 61,800.00          61,800.00              61,800.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.อุบล เอมทิพย์ 61,800.00           น.ส.อุบล เอมทิพย์ 61,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050076 17/05/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

63
จ้างทีมผลิตรายการ2องศา นวัตวิถีนอกห้องเรียน เดือน พ.ค. 64 - 
มิ.ย. 64

1,430,055.00      317,790.00             158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 317,790.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 317,790.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050077 07/05/2021

1257 ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลัท  รัตนพนัง (เดือน มีนาคม 2564) 2,020.00            2,020.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชลัท รัตนพนัง 2,020.00             นาย ชลัท รัตนพนัง 2,020.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050078 17/05/2021

1258 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวุฒิกร  จันทร์มณี (เดือน มีนาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จันทร์มณี 600.00                นาย วุฒิกร จันทร์มณี 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050079 17/05/2021

1261 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเจตน์สุกฤษฎ์ิ  ค าทวี (เดือน มีนาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 600.00                นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050081 17/05/2021

1262 ค่าบริการอ่ืนๆ นายกิตติภัต  ภิญญวัย (เดือน มีนาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย กิตติภัค ภิญญวัย 600.00                นาย กิตติภัค ภิญญวัย 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050082 17/05/2021

1263 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนภา  วากย์เงินตรา (เดือน มีนาคม 2564) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นภา วากย์เงินตรา 1,500.00             นาย นภา วากย์เงินตรา 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050083 17/05/2021

1265 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนวัฒน์  ศรีเมือง (เดือน มีนาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 300.00                นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050084 17/05/2021

1264 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสราวุฒิ  สิงหวรรณุรัตน์ (เดือน มีนาคม 2564) 800.00              800.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 800.00                นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 800.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050085 17/05/2021

1274 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวัฒนา  อมิธิดาจรูญ (เดือน มีนาคม 2564) 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 3,000.00             นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050086 17/05/2021

1266 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพันธ์ุ (เดือน มีนาคม 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 2,100.00             นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050087 17/05/2021

1275 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมาน  ศรีเพ็ชร (เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมาน ศรีเพ็ชร 900.00                นาย สมาน ศรีเพ็ชร 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050088 17/05/2021

1267 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กัลยาณมิตร (เดือน มีนาคม 2564) 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 3,000.00             นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050089 17/05/2021

1268 ค่าบริการอ่ืนๆ พิชญ์พงษ์  ปล้ืมเย็น (เดือน มีนาคม 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 1,200.00             นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050090 17/05/2021

1276 ค่าบริการอ่ืนๆ นายระมัด  น้อยหมอ (เดือน มีนาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ระมัด น้อยหมอ 600.00                นาย ระมัด น้อยหมอ 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050091 17/05/2021

1277 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนิวัฒน์  ต๋าแบน (เดือน มีนาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 600.00                นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050092 17/05/2021

1269 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเกรียงศักด์ิ  มาลัย (เดือน มีนาคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 1,800.00             นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050093 17/05/2021

1270 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอับดุลย์ลา  โสฬส (เดือน มีนาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อับดุลย์ลา โสฬส 300.00                นาย อับดุลย์ลา โสฬส 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050094 17/05/2021

1271 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวสันต์  จันทร์ฉาย (เดือน มีนาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 600.00                นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050095 17/05/2021

1272 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอวยชัย  วงษ์เอ่ียม (เดือน มีนาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 300.00                นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050096 17/05/2021

1273 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนที  ผ่องเผือก (เดือน มีนาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นที  ผ่องเผือก 600.00                นาย นที  ผ่องเผือก 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050097 17/05/2021

2950 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีจาก IMCC Distributions 4,908,231.30      4,875,643.92          -                   เฉพาะเจาะจง IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 4,875,643.92       IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 4,875,643.92              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050098 12/05/2021

2957
ค่าลิขสิทธ์ิสารคดี Expedition Unpacked, Expedition With 
Steve Backshell

4,058,887.81      190,758.78             -                   เฉพาะเจาะจง IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 190,758.78          IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 190,758.78                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050100 12/05/2021

2974 ค่าสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ี รายการ KK 172,912.00         26,750.00              146,162.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 26,750.00           บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 26,750.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050101 17/05/2021

2973 ค่าสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ี รายการ KK 172,912.00         146,162.00             146,162.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 146,162.00          บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 146,162.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050102 17/05/2021

2981 ค่าถ่ายท าสกู๊ปทดสอบการสัมภาษณ์ผู้ใช้สินค้าจริง รายการ KK 21,400.00          21,400.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท 3344 จ ากัด 21,400.00           บริษัท 3344 จ ากัด 21,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050103 05/05/2021

2975 ค่าผู้ควบคุมการผลิตและสร้างสรรค์ รายการ KK (เร่งด่วน) 31,030.00          31,030.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท 3344 จ ากัด 31,030.00           บริษัท 3344 จ ากัด 31,030.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050104 05/05/2021

1933 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นฆ่าเช้ือ Z-Touch 97,912.49          97,912.49              97,912.49          เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีฟคลีน เทคโนโลยี จ ากัด 97,912.49           บริษัท ลีฟคลีน เทคโนโลยี จ ากัด 97,912.49                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050105 18/05/2021

2983 ค่าออกแบบฉาก  รายการ KK 80,000.00          80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย สิสิงห์ ภิญญาคง 80,000.00           นาย สิสิงห์ ภิญญาคง 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050107 05/05/2021

1821
5.1.4 โครงการเช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม (ผูกพัน 3 
ปี) รวมท้ังสฺ้น 10,000,000.00 บาท

10,000,000.00    9,999,150.00          10,000,000.00    ประกาศเชิญชวน
บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด,บริษัท 
คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด

9,999,150.00       บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 9,999,150.00              ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด PO2021050108 18/05/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2281 จัดหา Automatic Voltage Regulator สถานีเชียงดาว 4,173.00            4,173.00                4,173.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จ 4,173.00             บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จ 4,173.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050111 18/05/2021

2290
จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection) สถานี
แม่สรวย จ.เชียงใหม่

4,494.00            4,494.00                4,494.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาบิล จ ากัด 4,494.00             บริษัท สตาบิล จ ากัด 4,494.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050112 18/05/2021

873
ค่าบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ประจ าเดือน เม.ย. 64 /
 บ.ไทยคม จ ากัด

1,491,443.85      1,491,443.85          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1,491,443.85       บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1,491,443.85              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050113 18/05/2021

874
ค่าบริการรวมสัญญาณ และค่บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ประจ าเดือน เม.ย. 64

48,817.01          48,817.01              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 48,817.01           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 48,817.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050114 18/05/2021

2978
ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ 
(เร่งด่วน)

39,590.00          39,590.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 39,590.00           บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 39,590.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050115 18/05/2021

2947 ค่าผลิต รายการ จากราก...สู่เรา 738,728.00         738,728.00             738,728.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สมายไรเดอร์ส จ ากัด 738,728.00          บริษัท สมายไรเดอร์ส จ ากัด 738,728.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050122 06/05/2021

876 ค่าอะไหล่และค่าบริการซ่อมกล้อง ย่ีห้อ Canon/ส านักข่าว 15,482.90          15,482.90              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด 15,482.90           บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด 15,482.90                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050123 18/05/2021

4023 เพ่ือด าเนินการผลิตชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf 2564 2,500,000.00      2,417,398.00          -                   ประกาศเชิญชวน
บจก.คิว แอดเวอร์ไทซ่ิง ,บริษัท อีซ่ี 
อาร์ต จ ากัด

2,417,398.00       บจก.คิว แอดเวอร์ไทซ่ิง 2,417,398.00              ใช้เกณฑ์ราคาและคุณภาพ ได้คะแนนสูงสุด PO2021050124 18/05/2021

4034 จัดจ้างตัดต่อเปิดบ้าน 17 ตอน 181,900.00         181,900.00             10,700.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 181,900.00          บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 181,900.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050127 19/05/2021

879 ค่าเส้ือคอกลมผ้าดาวกระจาย พิมพ์ซัพพรีเมช่ัน 58,850.00          58,850.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติก้า การ์เม้นท์ จ ากัด 58,850.00           บริษัท โชติก้า การ์เม้นท์ จ ากัด 58,850.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050128 19/05/2021

2924 ค่าผลิตละคระ พาย สายน้ าแห่งความฝัน 12,000,000.01    12,000,000.01         12,000,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีโอดู มัลติมีเดีย จ ากั 12,000,000.01     บริษัท ดีโอดู มัลติมีเดีย จ ากั 12,000,000.01            
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050130 19/05/2021

1260 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ์  เกษรบัว (เดือน มีนาคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 1,800.00             นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050131 19/05/2021

2288
จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection) สถานี
ภูเก็ต

8,988.00            8,988.00                8,988.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาบิล จ ากัด 8,988.00             บริษัท สตาบิล จ ากัด 8,988.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050132 19/05/2021

2289 จัดหาอุปกรณ์ Stabil TOVs Counter สถานีภูเก็ต 4,280.00            4,280.00                4,280.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาบิล จ ากัด 4,280.00             บริษัท สตาบิล จ ากัด 4,280.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050133 19/05/2021

4035 เพ่ือผลิตสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ 7,753.22            7,753.22                -                   เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 7,753.22             ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 7,753.22                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050134 19/05/2021

2982 ค่าผลิตโครงสร้างฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก รายการ KK 497,550.00         497,550.00             497,550.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 497,550.00          บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 497,550.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050135 19/05/2021

66 ผู้ด าเนินรายการ/พิธีกร งานคอนเสิร์ต 8,000.00            8,000.00                8,000.00            เฉพาะเจาะจง นางภัคนันท์ ธนาศรม 8,000.00             นางภัคนันท์ ธนาศรม 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050136 07/05/2021

2291
จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection) สถานี
ตาก

4,494.00            4,494.00                4,494.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาบิล จ ากัด 4,494.00             บริษัท สตาบิล จ ากัด 4,494.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050137 20/05/2021

2286 จัดหาอุปกรณ์ RF DC Block สถานีสุรินทร์ 13,910.00          13,910.00              13,910.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 13,910.00           บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 13,910.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050138 20/05/2021

2285 จัดจ้างบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีสิงห์บุรี 7,490.00            7,490.00                7,490.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,490.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,490.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050139 20/05/2021

2282 จัดจ้างบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีสุรินทร์ 7,594.86            7,594.86                7,594.86            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,594.86             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,594.86                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050140 20/05/2021

1923 ขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุง Plant Cooling Tower No. 1, 2, 3 42,800.00          42,800.00              42,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค พลัส ทูเก็ตเตอ 42,800.00           บริษัท เพอร์เฟค พลัส ทูเก็ตเตอ 42,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050142 20/05/2021

2280 จัดหาอุปกรณ์ Low Noise Blockdown (LNB) 40,125.00          40,125.00              40,125.00          เฉพาะเจาะจง บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 40,125.00           บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 40,125.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050143 20/05/2021

2284
จัดหาอุปกรณ์ Low Noise Blockdown (LNB) ส.เชียงดาว จ.
เชียงใหม่

13,375.00          13,375.00              13,375.00          เฉพาะเจาะจง บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 13,375.00           บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 13,375.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050144 20/05/2021

3046 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีต่างประเทศจาก IMCC Distribtions 4,915,022.28      4,875,643.92          -                   เฉพาะเจาะจง IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 4,875,643.92       IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 4,875,643.92              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050145 12/05/2021

1935 ส าหรับใช้งานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,540.80            1,530.10                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 1,530.10             บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 1,530.10                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050146 20/05/2021

2283 จัดหาคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ สถานีฯ ร้อยเอ็ด 36,594.00          36,594.00              36,594.00          เฉพาะเจาะจง คิงส์อีเล็คทรอนิคส์ 36,594.00           คิงส์อีเล็คทรอนิคส์ 36,594.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050148 21/05/2021

1932 ถุงขยะด าขนาด28x36และขนาด36x40 28,194.50          27,285.00              28,194.50          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขทรัพย์ทวี 27,285.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขทรัพย์ทวี 27,285.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050149 21/05/2021

881 จัดหา LED TV 55 น้ิว ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด/ฝ่ายกราฟิก สนท. 21,400.00          21,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 21,000.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 21,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050150 21/05/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1671 คลินิก ส.ส.ท. เดือนเมษายน 2564 374,221.70         374,221.70             374,221.70        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 374,221.70          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 374,221.70                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050151 21/05/2021

882 ค่าอะไหล่ซ่อมกล้องถ่ายวีดีโอ Sony/ส านักข่าว 37,985.00          37,985.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 37,985.00           บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 37,985.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050152 21/05/2021

65 พิธีกร งาน DUST MATTERS ไม่เผา เราท าได้ 3,000.00            3,000.00                3,000.00            เฉพาะเจาะจง นางภัคนันท์ ธนาศรม 3,000.00             นางภัคนันท์ ธนาศรม 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050166 07/05/2021

179 คลิป วันละนิด English ไตรมาส 2/2564 428,000.00         428,000.00             428,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จ ากัด 428,000.00          บริษัท เน็กซ์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จ ากัด 428,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050168 24/05/2021

194
ค่าเช่าสตูดิโอและอุปกรณ์ถ่ายท ารายการ คิดคลับส์เร่งด่วน จ านวน 5
 ตอน

53,500.00          53,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 53,500.00           บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 53,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050169 12/05/2021

4033 จ้างตัดต่อเปิดบ้าน เร่งด่วน  2 ตอน 21,400.00          21,400.00              10,700.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 21,400.00           บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 21,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050170 24/05/2021

887 ค่าบริการปรับแต่งเลนส์และล้างท าความสะอาด Canon 7,479.30            7,479.30                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 7,479.30             บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 7,479.30                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050171 24/05/2021

867 ค่าบริการปรับแต่งซ่อม VIEW FINDER ย่ีห้อ IKEGAMI 2,889.00            2,889.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 2,889.00             บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 2,889.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050172 24/05/2021

435 ค่าบริการซ่อม View Finder ยฺ่ีห้อ IKEGAMI รหัสเคร่ือง 1014266 51,627.50          51,627.50              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 51,627.50           บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 51,627.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050173 24/05/2021

1934
ส าหรับทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีใช้งานไม่ได้ ไม่คุ้มค่ากับการซ่อม ของ
ธุรการข่าว

13,910.00          13,910.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 13,910.00           บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 13,910.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050175 24/05/2021

195
กิจกรรม Virtual On Ground "Thai PBS Kids Happy Day" #
1/2564 (ร.คิดสนุก)

59,534.80          58,850.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 58,850.00           บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 58,850.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050179 24/05/2021

196
กิจกรรม Virtual On Ground "Thai PBS Kids Happy Day" #
1/2564 (ร.ขบวนการFunน้ านม)

70,000.00          70,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 70,000.00           บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 70,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050180 24/05/2021

2984 ค่าเจ้าหน้าท่ีจัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC ฝ่ายพัฒนาผลผลิตเน้ือหา 108,000.00         108,000.00             108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแพทนียา  สิบสกุล 108,000.00          นางสาวแพทนียา  สิบสกุล 108,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050182 25/05/2021

1916 ประกันภัยรถยนต์+พรบ. ปี 64 477,362.31         16,592.49              477,362.31        เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด 16,592.49           บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด 16,592.49                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050183 25/05/2021

883
จัดหาอุปกรณ์ 1 TB SSD Seagate Ironwolf ทดแทน HDD ของ 
CG OB1 ท่ีช ารุดและซ่อมไม่ได้

12,947.00          12,947.00              -                   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นีว่า เทคโนโ 12,947.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นีว่า เทคโนโ 12,947.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050184 25/05/2021

1915 ประกันภัยรถยนต์+พรบ. ปี 64 477,362.31         460,769.82             477,362.31        เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด 460,769.82          บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด 460,769.82                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050185 25/05/2021

1929 ขออนุมัติซ่อมท่อเมนน้ าประปา 14,980.00          14,980.00              14,980.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 14,980.00           บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 14,980.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050186 25/05/2021

875 ค่าอะไหล่ซ่อม Wireles Microphone/ส านักสร้างสรรค์เน้ือหา 1,960.00            1,960.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 1,960.00             บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 1,960.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050187 25/05/2021

2294 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีภูเก็ต 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050188 25/05/2021

3041 ค่าผู้ด าเนินรายการ พลังใจจากคนละคร 28,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 19,500.00           หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050189 25/05/2021

2295 จัดจ้างถอดย้ายและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ สถานีบึงกาฬ 5,885.00            5,885.00                5,885.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเรืองฤทธ์ิการช่าง 5,885.00             ร้านเรืองฤทธ์ิการช่าง 5,885.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050190 25/05/2021

1926 ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงประตูม้วน อาคาร OB 29,318.00          29,318.00              29,318.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ประตูม้วน ลวดตาข่าย จ ากัด 29,318.00           บริษัท ป.ประตูม้วน ลวดตาข่าย จ ากัด 29,318.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050191 25/05/2021

1281
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์ (กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน)

6,800.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 1,700.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 1,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050192 25/05/2021

1279
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์ (กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน)

6,800.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 1,700.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 1,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050193 25/05/2021

1280
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์ (กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน)

6,800.00            3,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,400.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050194 25/05/2021

4036
เพ่ือผลิตส่ือประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนเมืองต้องรอด ปากท้อง
ต้องอ่ิม

8,606.01            8,606.01                -                   เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 8,606.01             ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 8,606.01                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050196 27/05/2021

4041 โพสคลิปสปอตชุด คนไทยไม่ท้ิงกัน ในเพจ Brandthink 33,705.00          33,705.00              33,705.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทแบรนด์ธิงค์ จ ากัด 33,705.00           บริษัทแบรนด์ธิงค์ จ ากัด 33,705.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050197 27/05/2021

4045 โพสคลิปสปอตชุด คนไทยไม่ท้ิงกัน ในเพจเล้ียงลูกนอกบ้าน 30,000.00          30,000.00              30,000.00          เฉพาะเจาะจง นางจิราภรณ์ อรุณากูร 30,000.00           นางจิราภรณ์ อรุณากูร 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050198 27/05/2021

4039 ข้ึนโพสสปอตชุด คนไทยไม่ท้ิงกัน 38,787.50          38,787.50              38,787.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จ ากัด 38,787.50           บริษัท เน็กซ์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จ ากัด 38,787.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050199 27/05/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

886 งานติดต้ังกล้องวงจรปิดห้องวิทยุ/สนท. 9,630.00            9,630.00                9,630.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 9,630.00             บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 9,630.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050200 27/05/2021

4038 โพสคลิปสปอตชุด คนไทยไม่ท้ิงกัน 69,550.00          69,550.00              69,550.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จ ากัด 69,550.00           บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จ ากัด 69,550.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050201 27/05/2021

67
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการเช่าชุดอุปกรณ์ส าหรับการท าข่าว/
รายงานสด  เร่งด่วน 14 พ.ค. 64 - 14 ก.ค. 64

94,956.08          94,956.08              94,956.08          เฉพาะเจาะจง บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 94,956.08           บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 94,956.08                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050205 27/05/2021

4043 โพสคลิปสปอตชุด คนไทยไม่ท้ิงกัน ในเพจ The Matter 52,965.00          52,965.00              52,965.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บันลือ พับลิเคช่ันส์ จ ากัด 52,965.00           บริษัท บันลือ พับลิเคช่ันส์ จ ากัด 52,965.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050207 27/05/2021

4042 โพสคลิปสปอตชุด คนไทยไม่ท้ิงกัน ในเพจ ครูนกเล็ก 42,800.00          42,800.00              42,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ครูนกเล็ก จ ากัด 42,800.00           บริษัท ครูนกเล็ก จ ากัด 42,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050209 27/05/2021

2964 ค่าผลิตรายการ บ้านพลังใจ  (ไตรมาส 2-3/2564) 5,400,000.16      5,400,000.16          5,400,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 5,400,000.16       บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 5,400,000.16              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050210 19/05/2021

4040 โพสคลิปสปอตชุด คนไทยไม่ท้ิงกัน ในเพจ Brand Bufftet 44,940.00          44,940.00              44,940.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบ้ิล บี มีเดีย จ ากัด 44,940.00           บริษัท ดับเบ้ิล บี มีเดีย จ ากัด 44,940.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050211 27/05/2021

4026 เพ่ือผลิตของท่ีระลึกเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ประจ าปี 2564 214,000.00         214,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูซีที (เอเซีย) จ ากัด 214,000.00          บริษัท ยูซีที (เอเซีย) จ ากัด 214,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050213 27/05/2021

1937 งานท าก าแพงกันดินถล่มเข้าใต้อาคาร ศูนย์ขอนแก่น 53,500.00          53,500.00              53,500.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัย ขอนแก่น 53,500.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัย ขอนแก่น 53,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050214 27/05/2021

2287
จัดหา GPS module ของเคร่ืองส่งสัญญาณโทรทัศน์ ย่ีห้อ Tredess
 สถานีปทุมราชวงศา

49,787.10          49,787.10              49,787.10          เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 49,787.10           บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 49,787.10                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050215 27/05/2021

2292 จัดหา GPS antennas ทดแทนของเดิมท่ีสถานีนครศรีธรรมราช 15,943.00          15,943.00              15,943.00          เฉพาะเจาะจง บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 15,943.00           บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 15,943.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050216 27/05/2021

4037 เพ่ือผลิตน้ าด่ืมส าหรับใช้กิจกรรมต่างๆ ของสถานี 41,195.00          41,195.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าด่ืมซอฟท์ จ ากัด 41,195.00           บริษัท น้ าด่ืมซอฟท์ จ ากัด 41,195.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050217 28/05/2021

1670
โครงการ ต่ออายุการใช้ระบบบริหารการเรียนรู้ (Learning 
Management System) และส่ือการเรียนรู้

999,915.00         999,915.00             999,915.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โคนิเคิล จ ากัด 999,915.00          บริษัท โคนิเคิล จ ากัด 999,915.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050218 28/05/2021

188 รายการ หม้อข้าวหม้อแกง ไตรมาส 3-4/2564 6,198,296.00      6,198,296.00          6,198,296.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 6,198,296.00       บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 6,198,296.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050219 28/05/2021

889 ค่าอะไหล่อุปกรณ์ WI MIC, Speaker RACK 21,293.00          21,293.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 21,293.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 21,293.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050222 28/05/2021

888 ค่าอะไหล่ซ่อมอุปกรณ์ Multi Turn Wirewound  Potentiometer 5,350.00            5,350.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 5,350.00             บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 5,350.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050223 28/05/2021

1942
ขออนุมัติจัดจ้างงานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศพร้อมงานย้าย ห้อง
ดาวเทียม

26,857.00          26,857.00              26,857.00          เฉพาะเจาะจง ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 26,857.00           ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 26,857.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050224 28/05/2021

1941 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าใบส าหรับเต็นท์ 12,679.50          12,679.50              12,679.50          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 12,679.50           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 12,679.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050225 28/05/2021

1820 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ Microsoft Exchange 650,000.00         648,420.00             650,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 648,420.00          บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 648,420.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050226 31/05/2021

436
เคร่ืองตัดต่อระบบปฏิบัติการ IOS หรือ PC พร้อม I/O ครบชุด ฝ่าย
ตัดต่อรายการและ Play out

1,120,000.01      1,037,898.93          1,119,990.40      ประกาศเชิญชวน
บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค กรุ๊ป 
จ ากัด ,บริษัท โอเค วิลเล่ียม จ ากัด
,บริษัท นนท์ โปรดักช่ัน จ ากัด

1,037,898.93       บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค กรุ๊ป 1,037,898.93              เกณฑ์ราคา PO2021050227 31/05/2021

1913 ค่าพนักงานขับรถ 1 คน เดือน พค.-ธค.64 183,505.00         160,286.00             183,505.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 160,286.00          บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 160,286.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050228 31/05/2021

2866 ค่าลิขสิทธ์ิ  Wow! That's Amazing 2,342,726.67      24,624.37              -                   เฉพาะเจาะจง BEYOND RIGHTS LIMITED 24,624.37           BEYOND RIGHTS LIMITED 24,624.37                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050229 20/05/2021

1043
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      102,300.00             5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 102,300.00          คุณกฤติยา  แพนลา 102,300.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050230 31/05/2021

2985 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดี จาก ORF-Enterprise 229,855.80         231,937.20             -                   เฉพาะเจาะจง ORF-Enterprise GmbH & Co KG 231,937.20          ORF-Enterprise GmbH & Co KG 231,937.20                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050231 18/05/2021

1036
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      102,300.00             5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00          คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050232 31/05/2021

1930 กระดาษช าระจัมโป้โรล2 58,315.00          55,640.00              58,316.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟค 55,640.00           บริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟค 55,640.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050233 31/05/2021

1931 กระดาษเช็ดมือScoot 90,950.00          89,880.00              90,950.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟค 89,880.00           บริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟค 89,880.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050234 31/05/2021

1912 ค่าพนักงานขับรถ 1 คน เดือน พค.-ธค.64 183,505.00         23,219.00              183,505.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 23,219.00           บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 23,219.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050235 31/05/2021

1123
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      30,600.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 30,600.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 30,600.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050236 31/05/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1096
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      85,800.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00           ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050237 31/05/2021

1106
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      58,450.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน์  บุญทรง 58,450.00           คุณศรีรัตน์  บุญทรง 58,450.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050238 31/05/2021

1119
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      57,950.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 57,950.00           ฐาปนี คงบุตร 57,950.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050239 31/05/2021

1064
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      16,500.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 16,500.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 16,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050240 31/05/2021

1047
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      16,500.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 16,500.00           ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 16,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050241 31/05/2021

3015 ค่าผู้ควบคุมการผลิตและสร้างสรรค์ รายการ KK 1,746,240.00      436,560.00             1,746,240.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท 3344 จ ากัด 436,560.00          บริษัท 3344 จ ากัด 436,560.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050242 31/05/2021

3016 ค่าผู้ควบคุมการผลิตและสร้างสรรค์ รายการ KK 1,746,240.00      436,560.00             1,746,240.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท 3344 จ ากัด 436,560.00          บริษัท 3344 จ ากัด 436,560.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050243 31/05/2021

173 ชุดเคร่ืองเขียน ส าหรับเด็ก (ส าหรับใช้ในกิจกรรมต่าง )ๆ 181,097.50         176,282.50             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 176,282.50          บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 176,282.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050244 31/05/2021

3018
ค่าสตูพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าท่ี/ตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ 
KK

2,340,732.00      469,623.00             2,340,732.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 469,623.00          บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 469,623.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050245 31/05/2021

3019
ค่าสตูพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าท่ี/ตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ 
KK

2,340,732.00      469,623.00             2,340,732.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 469,623.00          บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 469,623.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050246 31/05/2021

1946 เจล,สเปรย์แอลกอฮอล์ 26,900.00          26,900.00              26,900.00          เฉพาะเจาะจง ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 26,900.00           ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 26,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050247 31/05/2021

2942 ค่าผลิต ละคร “ครูมะ ห้อง ป.3ก.” 10,306,668.00    10,306,668.00         10,306,668.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าพระคุ้มครองจ ากัด 10,306,668.00     บริษัท เก้าพระคุ้มครองจ ากัด 10,306,668.00            
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050248 31/05/2021

892
ค่าพิธีกรป่ันสู่ฝันคนวัยมันส์ จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทลู่
 ปี 64

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050250 28/05/2021

3040 ค่าผู้ด าเนินรายการ พลังใจจากคนละคร 28,500.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 9,000.00             หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050251 31/05/2021

2968
ค่าตรวจสอบคณภาพเน้ือหา รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม (เม.ย.-
ส.ค.64)

60,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00           นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050252 31/05/2021

2966
ค่าผู้สร้างสรรค์รายการและตัดต่อ รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 
(เม.ย.-ส.ค.64)

150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบง อุทุมมา 150,000.00          นางสาวบุษบง อุทุมมา 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050253 31/05/2021

2970
ค่าผู้ช่วยผุ้ควบคุมการผลิต รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม (เม.ย.-
ส.ค.64)

15,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ เพชรสัมฤทธ์ิ 15,000.00           นายศรายุทธ เพชรสัมฤทธ์ิ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050254 31/05/2021

3025 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ KK 18,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสมทรง ศรีเงินงาม 9,000.00             นางสาวสมทรง ศรีเงินงาม 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050259 31/05/2021

3021 ค่าจัดหาเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย รายการ KK 24,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ภัทรฐิติ 12,000.00           นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ภัทรฐิติ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050260 31/05/2021

3027 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ KK 18,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สลามเต๊ะ 9,000.00             นางสาวสาวิตรี สลามเต๊ะ 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050261 31/05/2021

2972 คาช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ KK  (เร่งด่วน) 2,500.00            2,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สลามเต๊ะ 2,500.00             นางสาวสาวิตรี สลามเต๊ะ 2,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050263 31/05/2021

2971 ค่าผู้ด าเนินรายการ KK (เร่งด่วน) 5,000.00            5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอติรุจ กิตติพัฒนะ 5,000.00             นายอติรุจ กิตติพัฒนะ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050264 31/05/2021

2994 ค่าผู้ด าเนินรายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 480,000.12         390,000.09             480,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทคน คม คิด จ ากัด 390,000.09          บริษัทคน คม คิด จ ากัด 390,000.09                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050265 31/05/2021

3826
โครงการ Thai PBS Big Sign เพ่ือคนพิการทางการได้ยิน กับ 2 
รายการของสถานี (รายการไม่ตายหรอกเธอและเกษตร

67,677.50          67,677.50              67,677.50          เฉพาะเจาะจง สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 67,677.50           สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 67,677.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050266 31/05/2021

2633 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 7,200.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050270 31/05/2021

2641 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 3,600.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050271 31/05/2021

2640 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 7,200.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050272 31/05/2021

2646 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 7,200.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050273 31/05/2021

2628 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 4,800.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050274 31/05/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2622 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         8,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 8,400.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 8,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050275 31/05/2021

2618 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 3,600.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050276 31/05/2021

2626 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 6,000.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050277 31/05/2021

2648 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,800.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050278 31/05/2021

2664 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         1,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 1,200.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050279 31/05/2021

2492 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 900.00                น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050280 31/05/2021

2519 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         2,250.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 2,250.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 2,250.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050281 31/05/2021

2511 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 1,800.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050282 31/05/2021

2539 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 900.00                คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050283 31/05/2021

2520 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050284 31/05/2021

2503 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         2,700.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 2,700.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050285 31/05/2021

2526 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 900.00                น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050286 31/05/2021

2510 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         2,700.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 2,700.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050287 31/05/2021

2534 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         3,600.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 3,600.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050288 31/05/2021

2497 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         3,600.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 3,600.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050289 31/05/2021

3000 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 48,000.00          39,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อัครวิทย์ ณะศรี 39,000.00           นาย อัครวิทย์ ณะศรี 39,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050290 25/05/2021

3002 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 80,000.00          65,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 65,000.00           นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 65,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050291 25/05/2021

2998 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 80,000.00          65,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกจิต สว่างอารมย์ 65,000.00           นาย เอกจิต สว่างอารมย์ 65,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050292 25/05/2021

3003 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 48,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางนรินทร แปะก๋งเส้ง 9,000.00             นางนรินทร แปะก๋งเส้ง 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050293 31/05/2021

3001 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 80,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 15,000.00           นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050294 31/05/2021

2997 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 80,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกจิต สว่างอารมย์ 15,000.00           นาย เอกจิต สว่างอารมย์ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050295 31/05/2021

2989 ค่าผู้ด าเนินรายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 640,000.00         120,000.00             640,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 120,000.00          นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050296 31/05/2021

2969 ค่าผู้ควบคุมการผลิต รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม (เม.ย.-สงค.64) 80,000.00          80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสวนีย์ อุทุมมา 80,000.00           นางสาวสวนีย์ อุทุมมา 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050299 31/05/2021

3023 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ KK 18,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญพัฒน์ ธรรมาลา 9,000.00             นางสาวปุญญพัฒน์ ธรรมาลา 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050300 31/05/2021

61
จ้างทีมผลิตรายการ2องศา นวัตวิถีนอกห้องเรียน เดือน พ.ค. 64 - 
มิ.ย. 64

1,430,055.00      158,895.00             158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 158,895.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 158,895.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050302 31/05/2021

64
จ้างทีมผลิตรายการ2องศา นวัตวิถีนอกห้องเรียน เดือน พ.ค. 64 - 
มิ.ย. 64

1,430,055.00      476,685.00             158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 476,685.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 476,685.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050303 31/05/2021

891
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports เปิดแฟ้มศึกเรือยาว
ชิงจ้าวสายน้ า ตอนท่ี 4 (เทป)

4,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 4,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050304 24/05/2021

332 จ้างจัดท า Visual Note (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน) 28,000.00          28,000.00              28,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตา วิจิตอมรวงษ์ 28,000.00           น.ส.ลลิตา วิจิตอมรวงษ์ 28,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050305 20/05/2021

2620 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 6,000.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050306 31/05/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2625 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 4,800.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050307 31/05/2021

2650 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 7,200.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050308 31/05/2021

2629 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 7,200.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050309 31/05/2021

2637 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 4,800.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050310 31/05/2021

2976 ค่าผู้ด าเนินรายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ (เร่งด่วน) 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ ภูมิทรัพย์ 10,000.00           นายอนุรักษ์ ภูมิทรัพย์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050311 31/05/2021

2645 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 6,000.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050312 31/05/2021

2666 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 6,000.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050313 31/05/2021

2631 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,800.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050314 31/05/2021

2662 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 6,000.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050315 31/05/2021

2649 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,800.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050316 31/05/2021

2657 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 6,000.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050317 31/05/2021

2638 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 4,800.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050318 31/05/2021

2644 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 4,800.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050319 31/05/2021

2643 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         2,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 2,400.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050320 31/05/2021

2651 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 4,800.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050321 31/05/2021

2660 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 6,000.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050322 31/05/2021

2642 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 3,600.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050323 31/05/2021

2624 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,600.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050324 31/05/2021

2654 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         9,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 9,600.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 9,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050325 31/05/2021

2995 ค่าผู้ด าเนินรายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 480,000.12         90,000.02              480,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทคน คม คิด จ ากัด 90,000.02           บริษัทคน คม คิด จ ากัด 90,000.02                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050326 31/05/2021

3029 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ KK 18,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางบุหงา บัวเจริญ 9,000.00             นางบุหงา บัวเจริญ 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050327 31/05/2021

468 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภาณุภัทร  กาญจนระพีพงษ์ 40,000.00           นาย ภาณุภัทร  กาญจนระพีพงษ์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050328 20/05/2021

461 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ชเลฝัน  ดิษฐ์ผู้ดี 20,000.00           น.ส. ชเลฝัน  ดิษฐ์ผู้ดี 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050329 05/05/2021

481 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย์ ตอพล 40,000.00           นาย ประวิทย์ ตอพล 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050330 31/05/2021

2977
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ 
(เร่งด่วน)

2,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 2,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 2,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050332 31/05/2021

2987 ค่าผู้ด ารายการ วันใหม่วาไรต้ี 60,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางภัคนันท์ ธนาศรม 15,000.00           นางภัคนันท์ ธนาศรม 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050336 31/05/2021

3005 ค่าผู้ด าเนินรายการ  Have A New Day (เร่งด่วน) 40,000.00          32,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 32,000.00           เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 32,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050337 31/05/2021

2992 ค่าผู้ด าเนินรายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 640,000.04         120,000.01             640,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กาแฟด า จ ากัด 120,000.01          บริษัท กาแฟด า จ ากัด 120,000.01                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050338 31/05/2021

2521 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050339 31/05/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2537 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         2,700.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 2,700.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050340 31/05/2021

2545 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         4,500.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,500.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050341 31/05/2021

2542 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         2,700.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 2,700.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050342 31/05/2021

2513 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 900.00                คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050343 31/05/2021

2502 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 1,800.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050344 31/05/2021

2528 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         2,700.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 2,700.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050345 31/05/2021

2495 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 900.00                นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050346 31/05/2021

2535 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         3,600.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 3,600.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050347 31/05/2021

2504 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         2,700.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 2,700.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050348 31/05/2021

2512 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 1,800.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050349 31/05/2021

2533 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         2,700.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 2,700.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050350 31/05/2021

2493 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 900.00                น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050351 31/05/2021

2498 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         4,500.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 4,500.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050352 31/05/2021

2499 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 900.00                น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050353 31/05/2021

2509 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 900.00                นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050354 31/05/2021

2517 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 1,800.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050355 31/05/2021

890
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports เปิดแฟ้มศึกเรือยาว
ชิงจ้าวสายน้ า ตอนท่ี 4 (เทป)

4,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 4,000.00             น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050356 24/05/2021

3064
ค่าเจ้าหน้าท่ีจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก รายการ Have A News 
Day /เร่งด่วน

6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 6,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021050357 11/05/2021

1940 ขออนุมัติจัดจ้างงานติดต้ังระบบควบคุมแสงสว่าง 48,845.50          48,845.50              48,845.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 48,845.50           บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 48,845.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060002 01/06/2021

4044 ผลิตชุดช้อนส้อม พร้อมถุงผ้า 100,000.00         98,000.00              100,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญฑริกา บุญธรรม 98,000.00           นางสาวบุญฑริกา บุญธรรม 98,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060003 01/06/2021

3044 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ท่องโลกกว้าง  (กค.-ธค.64) 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. จิรพรรณ ค าลือ 30,000.00           น.ส. จิรพรรณ ค าลือ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060004 01/06/2021

1939
ค่าเช่าระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อม
ติดต้ัง ปีท่ี 3/3

7,932,980.00      7,932,980.00          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 7,932,980.00       บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 7,932,980.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060005 01/06/2021

3004 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 48,000.00          39,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางนรินทร แปะก๋งเส้ง 39,000.00           นางนรินทร แปะก๋งเส้ง 39,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060008 25/06/2021

4046 ป้ายประชาสัมพันธ์รายการ 13,054.00          13,054.00              13,054.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร 13,054.00           บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร 13,054.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060009 01/06/2021

4047 โพสคลิปสปอตชุด คนไทยไม่ท้ิงกัน ในเพจพ่ีเอ็ด 7 วิ 21,400.00          21,400.00              21,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ า 21,400.00           บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ า 21,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060016 01/06/2021

2229
ค่าเช่ารถยนต์ ส านักวิศวกรรม จ านวน 26 คัน ประจ าเดือน
พฤษภาคม - ธันวาคม 2564

5,897,840.00      5,862,230.40          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 5,862,230.40       บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 5,862,230.40              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060021 01/06/2021

824 ค่าเช่ารถกระบะ Thaipbs (ส านักโทรทัศน์และวิทยุ) 231,120.00         225,470.40             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 225,470.40          บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 225,470.40                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060022 01/06/2021

1190 ขออนุมัติใช้งบประมาณเพ่ือด าเนินการเช่ารถยนต์  จ านวน  58  คัน 11,173,368.00    11,111,264.43         -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 11,111,264.43     บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 11,111,264.43            
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060023 01/06/2021

เดือนมิถุนายน 2564



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

843 งานปรับปรุงห้องพากย์ 1,250,000.00      1,248,000.00          1,250,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กโครแมช จ ากัด 1,248,000.00       บริษัท แม็กโครแมช จ ากัด 1,248,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060027 02/06/2021

789 เลนส์ 4K ฝ่ายช่างภาพ 1,840,400.00      1,808,300.00          1,840,400.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท ดีเอสอี จ ากัด ,บริษัท สตรองบ
ราเดอร์ส 1961 จ ากัด ,บริษัท เซ้าธ์
สตาร์ เน็ทเวิร์ค จ ากัด

1,808,300.00       บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 1,808,300.00              ราคาต่ าสุด PO2021060028 02/06/2021

839 จัดหา LENS WIDE 4K BROADCAST 2,399,881.60      2,380,000.00          2,399,881.60      ประกาศเชิญชวน
บริษัท นิว เจนเนอร์เรช่ัน เทคโนโลยี 
จ ากัด ,บริษัท อัลตร้าวีทู จ ากัด,บริษัท 
เอสดีไอ อีดิท ซิสเท็ม จ ากัด

2,380,000.00       บริษัท นิว เจนเนอร์เรช่ัน เทคโ 2,380,000.00              ราคาต่ าสุด PO2021060031 02/06/2021

1949 ต่ออายุ Team Viewer 193,000.01         150,000.00             192,000.00        เฉพาะเจาะจง TeamViewer GmbH 150,000.00          TeamViewer GmbH 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060032 04/06/2021

1951
จัดหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ณ อาคารส านักงานใหญ่ ส.ส.ท. 
ส าหรับศูนย์ส่ือสาธารณะเพ่ือเด็กและครอบครัว

399,324.00         399,324.00             399,324.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 399,324.00          บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 399,324.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060033 04/06/2021

1938 ซ่อมรถทะเบียน 51-6687 2,930.00            2,930.00                2,930.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 2,930.00             บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 2,930.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060035 04/06/2021

1614 ส าหรับใช้งาน ส.ส.ท. จุดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 97,370.00          97,370.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 97,370.00           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 97,370.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060036 04/06/2021

1943 ซฺ้อมรถทะเบียน วภ-4421 8,500.00            8,500.00                8,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 8,500.00             บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 8,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060037 04/06/2021

1948 ขออนุมัติซ่อมงานระบบประกอบอาคาร ศูนย์ขอนแก่น 3,900.00            3,900.00                3,900.00            เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 3,900.00             นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 3,900.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060038 04/06/2021

2925 ค่าอุปกรณ์ MAC Pro และ หน้าจอ Dell 4K 27 น้ิว 330,000.00         301,290.60             330,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 301,290.60          บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 301,290.60                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060039 04/06/2021

2864 ค่าผลิตรายการ My cute pets  มองตาก็รู้ใจ 1,950,000.06      1,947,400.00          1,950,000.00      คัดเลือก
บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด,บริษัท 
แมวขยันดี จ ากัด,บริษัท วันน้ีวันดี โปร
ดักช่ัน จ ากัด

1,947,400.00       บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 1,947,400.00              เกณฑ์คุณภาพและราคา PO2021060040 04/06/2021

2820 ค่าผลิตรายการ  ชาญ > ชรา Smart Oldies 1,950,000.06      1,947,400.00          1,950,000.00      คัดเลือก
บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด,บริษัท 
แมวขยันดี จ ากัด

1,947,400.00       บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 1,947,400.00              เกณฑ์คุณภาพและราคา PO2021060041 04/06/2021

1286 เคร่ืองเขียน 1,995.55            885.20                   -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 885.20                บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 885.20                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060042 04/06/2021

1615 ส าหรับทีมงานจุดรับฉีควัคซีนโควิด-19 (กรณีเร่งด่วน) 44,940.00          44,940.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ ากัด 44,940.00           บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ ากัด 44,940.00                   เร่งด่วน PO2021060044 04/06/2021

833 จัดหาพัสดุ  Digital Audio Mixer 1,300,000.01      1,246,000.00          1,250,000.75      ประกาศเชิญชวน
บริษัท เอ-สตรีม จ ากัด บริษัท วี ออร์
กาไนซ์ จ ากัด

1,246,000.00       บริษัท เอ-สตรีม จ ากัด 1,246,000.00              ราคาต่ าสุด PO2021060045 04/06/2021

3022 ค่าจัดหาเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย รายการ KK 24,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ภัทรฐิติ 12,000.00           นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ภัทรฐิติ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060046 04/06/2021

3024 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ KK 18,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญพัฒน์ ธรรมาลา 9,000.00             นางสาวปุญญพัฒน์ ธรรมาลา 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060047 04/06/2021

3026 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ KK 18,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสมทรง ศรีเงินงาม 9,000.00             นางสาวสมทรง ศรีเงินงาม 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060048 04/06/2021

3030 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ KK 18,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางบุหงา บัวเจริญ 9,000.00             นางบุหงา บัวเจริญ 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060049 04/06/2021

437 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย กุลทิต  สุวาทิต 55,000.00           นาย กุลทิต  สุวาทิต 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060050 04/06/2021

438 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย ดวงนภา 55,000.00           นายธวัชชัย ดวงนภา 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060051 04/06/2021

439 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย จิรธณ  จิรอุดมพล 55,000.00           นาย จิรธณ  จิรอุดมพล 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060052 04/06/2021

440 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย องอาจ  หาญชนะวงษ์ 55,000.00           นาย องอาจ  หาญชนะวงษ์ 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060053 04/06/2021

441 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภัทรพล  สีลาดเลา 55,000.00           นาย ภัทรพล  สีลาดเลา 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060054 04/06/2021

442 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนชัย  ดุลยโกวิทย์ 55,000.00           นาย วัฒนชัย  ดุลยโกวิทย์ 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060055 04/06/2021

443 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย พงศธร  รอดทอง 55,000.00           นาย พงศธร  รอดทอง 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060056 04/06/2021

573
ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส1-2/64 OA 12 นาที 
อนนท์ธวัส (เพ่ิม)

30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 30,000.00           อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060057 01/06/2021

574
ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส1-2/64 อนนท์ธวัส ออนไลน์ 
(เพ่ิม)

20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 20,000.00           อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060058 01/06/2021

596
ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส 1-2/64 ONLINE ชัยวัณฏ์  
(เพ่ิม)

10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 10,000.00           นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060059 02/06/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

193
กิจกรรม Virtual On Ground "Thai PBS Kids Happy Day" #
1/2564 (ร.หม้อข้าวหม้อแกง)

59,920.00          59,920.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 59,920.00           บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 59,920.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060060 02/06/2021

1952 ค่าซ่อม NB ส าหรับใช้งานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 33,277.00          33,277.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 33,277.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 33,277.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060061 07/06/2021

465 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ภัทรเกียรติทวี 20,000.00           นายทินภัทร ภัทรเกียรติทวี 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060063 07/06/2021

469 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชาญณรงค์  วรรณสอน 20,000.00           นาย ชาญณรงค์  วรรณสอน 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060064 07/06/2021

451 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อนุชา ตาดี 20,000.00           อนุชา ตาดี 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060065 07/06/2021

458 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภาณุภัทร  กาญจนระพีพงษ์ 40,000.00           นาย ภาณุภัทร  กาญจนระพีพงษ์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060066 07/06/2021

455 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย สรวิชญ์  หงษ์พาเวียน 40,000.00           นาย สรวิชญ์  หงษ์พาเวียน 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060067 07/06/2021

454 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสร้อยแก้ว ค ามาลา 20,000.00           นางสาวสร้อยแก้ว ค ามาลา 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060068 07/06/2021

462 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณเจริญชัย ตรีธนะกิตติ 20,000.00           คุณเจริญชัย ตรีธนะกิตติ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060069 07/06/2021

456 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย สรวิชญ์  หงษ์พาเวียน 40,000.00           นาย สรวิชญ์  หงษ์พาเวียน 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060070 07/06/2021

3028 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ KK 18,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สลามเต๊ะ 9,000.00             นางสาวสาวิตรี สลามเต๊ะ 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060071 04/06/2021

444 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อัยการ  หลีมานัน 20,000.00           นาย อัยการ  หลีมานัน 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060072 07/06/2021

445 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายกูยิ อีแต 100,000.00          นายกูยิ อีแต 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060073 07/06/2021

446 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อัครวุฒิ  สุขยะฤกษ์ 20,000.00           นาย อัครวุฒิ  สุขยะฤกษ์ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060074 07/06/2021

447 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ปุณยนุชษ์  แซ่ล้ิม 40,000.00           น.ส. ปุณยนุชษ์  แซ่ล้ิม 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060075 07/06/2021

448 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายเพาซี ยะซิง 40,000.00           นายเพาซี ยะซิง 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060076 07/06/2021

449 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนิตา แซ่ซี 40,000.00           น.ส.ธนิตา แซ่ซี 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060077 07/06/2021

450 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ศักด์ิชัย  แสงดี 40,000.00           นาย ศักด์ิชัย  แสงดี 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060078 07/06/2021

501 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ สายวัน 20,000.00           นายชาญวิทย์ สายวัน 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060079 07/06/2021

502 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย คัมภีร์  สุขเปรม 20,000.00           นาย คัมภีร์  สุขเปรม 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060080 07/06/2021

477 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส1-2/2564 800,000.00         80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว ม่ิงขวัญ  ถือเหมาะ 80,000.00           นางสาว ม่ิงขวัญ  ถือเหมาะ 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060081 02/06/2021

479 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส1-2/2564 800,000.00         80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนพพล ช่วยต้ัว 80,000.00           นายนพพล ช่วยต้ัว 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060082 04/06/2021

483 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส1-2/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์ จันทร์ปัญญา 100,000.00          นายจักรพันธ์ จันทร์ปัญญา 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060083 07/06/2021

480 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส1-2/2564 800,000.00         160,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายนาวา  ภิญโญยาง 160,000.00          นายนาวา  ภิญโญยาง 160,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060084 07/06/2021

503 ส าหรับใช้งาน PC ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 47,936.00          47,936.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 47,936.00           บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 47,936.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060085 08/06/2021

1959 ส าหรับใช้งาน ส.ส.ท. จุดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 30,248.90          30,248.90              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร์ แอนด 30,248.90           บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร์ แอนด 30,248.90                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060086 08/06/2021

1945 เช่า NB ส าหรับใช้งานฝายไอที และยืมใช้งาน 57,780.00          57,780.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 57,780.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 57,780.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060087 08/06/2021

504 ค่าบริการ Cloud Computing เดือนเม.ย. 64 (ค่าบริการส่วนเกิน) 270,389.79         270,389.79             -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 270,389.79          บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 270,389.79                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060088 08/06/2021

2999 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 48,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อัครวิทย์ ณะศรี 9,000.00             นาย อัครวิทย์ ณะศรี 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060089 01/06/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1960 สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 20 ลิตร 10,000.00          10,000.00              10,000.00          เฉพาะเจาะจง ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 10,000.00           ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060090 08/06/2021

825 เคร่ืองเขียนเดือน มี.ค.64 ด้านผลิตรายการ 3,963.28            682.08                   -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 682.08                บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 682.08                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060091 08/06/2021

769 เคร่ืองเขียนเดือน ม.ค.64 ด้านผลิตรายการ 78,438.49          5,300.90                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 5,300.90             บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 5,300.90                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060092 08/06/2021

808 จัดหาวัสดุส้ินเปลือง 16,864.63          646.00                   -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 646.00                บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 646.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060093 08/06/2021

1791
งานเปล่ียนแบตเตอร่ี ระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ ย่ีห้อ Blueline รุ่น
 12STP400-HCP ขนาด 400 KVA 2 เคร่ือง

3,745,000.00      3,700,000.01          3,745,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจ 3,700,000.01       บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจ 3,700,000.01              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060094 08/06/2021

3020 ค่าผู้ด าเนินรายการ KK 256,800.00         128,400.00             256,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขจิตร สุขใจ จ ากัด 128,400.00          บริษัท สุขจิตร สุขใจ จ ากัด 128,400.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060095 01/06/2021

3017
ค่าสตูพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าท่ี/ตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ 
KK

2,340,732.00      57,780.00              2,340,732.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 57,780.00           บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 57,780.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060096 01/06/2021

3033 ค่าผลิตรายการ ซ้ือเก่ง ไตรมาส 3/2564 3,900,000.11      300,000.01             3,900,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน 300,000.01          บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน 300,000.01                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060098 07/06/2021

3034 ค่าผลิตรายการ ซ้ือเก่ง ไตรมาส 3/2564 3,900,000.11      300,000.01             3,900,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน 300,000.01          บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน 300,000.01                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060099 07/06/2021

893
ค่าพิธีกรป่ันสู่ฝันคนวัยมันส์ จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทลู่
 ปี 64

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060100 06/06/2021

894
ค่าพิธีกรป่ันสู่ฝันคนวัยมันส์ จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทลู่
 ปี 64

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060101 06/06/2021

3042 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล  รายการสารคดี ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 46,000.00          46,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญา ทองสมบุญ 46,000.00           นางสาวสิริญา ทองสมบุญ 46,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060102 08/06/2021

3829
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วงสถานการณ์ COVID-19 
(1-31 พ.ค. 64) กรณีจ าเป็น/ เร่งด่วน

56,500.00          56,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 56,500.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 56,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060104 09/06/2021

3830 ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ Timeline Board 48,700.00          48,700.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายไข  แก้วตา 48,700.00           นายไข  แก้วตา 48,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060105 09/06/2021

1950 ค่าบริการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 25,680.00          2,568.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ-ซีเคียว จ ากัด 2,568.00             บริษัท ไอ-ซีเคียว จ ากัด 2,568.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060106 09/06/2021

1947 งานท ากันซึม ศูนย์หาดใหญ่ 48,000.00          48,000.00              48,000.00          เฉพาะเจาะจง นาง ทิพย์วัน จรัญเธียรสิน 48,000.00           นาง ทิพย์วัน จรัญเธียรสิน 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060107 09/06/2021

885 งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า UPS STUDIO 1 และ STUDIO 2 209,720.00         209,720.00             209,720.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 209,720.00          บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 209,720.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060108 09/06/2021

786 กล้องและ Housing ถ่ายภาพ ใต้น้ า ฝ่ายช่างภาพ 583,000.01         398,000.00             582,936.00        ประกาศเชิญชวน
บริษัทเอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด.
บริษัท รูซีบรอดคาส จ ากัด ,บริษัท ป่ิน
รังษี จ ากัด, บริษัท ซีนอนเทค จ ากัด ,

398,000.00          บริษัทเอส แอนด์ เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด 398,000.00                สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ีต่ าสุด PO2021060109 09/06/2021

895
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports เปิดแฟ้มศึกเรือยาว
ชิงจ้าวสายน้ า ตอนท่ี 5, 6 (เทป)

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00             น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060111 09/06/2021

896
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports เปิดแฟ้มศึกเรือยาว
ชิงจ้าวสายน้ า ตอนท่ี 5, 6 (เทป)

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060112 09/06/2021

3045 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ ท่องโลกกว้าง  (กค.-ธค.64) 115,200.00         115,200.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย  ฟักบาง 115,200.00          นายสิทธิชัย  ฟักบาง 115,200.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060114 07/06/2021

2965 ค่าผลิตรายการ ลุยไม่รู้โรย Super Active ไตรมาส 3-4/64 3,894,800.00      3,894,800.00          3,894,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 3,894,800.00       บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 3,894,800.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060115 07/06/2021

575 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 OA 8 นาที ชัยวัณฎ์ 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 40,000.00           นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060116 09/06/2021

585 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 OA 12 นาที ชัยวัณฏ์ 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 30,000.00           นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060117 09/06/2021

576 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 OA 8 นาที นราธิป 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 40,000.00           นายนราธิป ทองถนอม 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060118 09/06/2021

586 ผู้ผลิตBackpack Journalist OA12นาที Q3-4/64 นราธิป 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 30,000.00           นายนราธิป ทองถนอม 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060119 09/06/2021

590 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 Online นราธิป 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป เพ่งพิศ 20,000.00           นายนราธิป เพ่งพิศ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060120 09/06/2021

589 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 Online ชัยวัณฏ์ 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 20,000.00           นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060121 09/06/2021

577 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 OA 8 นาที อนนท์ธวัส 60,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 60,000.00           อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060122 09/06/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1907 ขออนุมัติจัดซ้ือสายสัญญาณส าหรับใช้งานในห้องประชุม 14,156.10          14,156.10              14,156.10          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 14,156.10           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 14,156.10                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060123 09/06/2021

587 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 OA 12 นาที อนนท์ธวัส 60,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 60,000.00           อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060124 09/06/2021

591 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 Online อนนท์ธวัส 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 30,000.00           อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060125 09/06/2021

578 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 OA 8 นาที อรวรรณ 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว อรวรรณ จิตรรัมย์ 40,000.00           นางสาว อรวรรณ จิตรรัมย์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060126 09/06/2021

579 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 OA 8 นาที รุ่งโรจน์ 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์ 40,000.00           นายรุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060127 09/06/2021

1619 แสตนฉากก้ันใสพร้อมขาต้ังได้ขนาดกว้าง60สูง90 ซม. 27,285.00          27,285.00              27,285.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม.พลาส 27,285.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม.พลาส 27,285.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060128 09/06/2021

580 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 OA 8 นาที สายชล 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย สายชล  วัชนุชา 40,000.00           นาย สายชล  วัชนุชา 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060129 09/06/2021

581 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 OA 8 นาที ปรีชา 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ศรีสุวรรณ 40,000.00           นายปรีชา ศรีสุวรรณ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060130 09/06/2021

588 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 OA 12 นาที ปรีชา 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ศรีสุวรรณ 30,000.00           นายปรีชา ศรีสุวรรณ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060131 09/06/2021

582 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 OA 8 นาที ภาณุพัฒน์ 60,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภาณุพัฒน์  บุญร่ืน 60,000.00           นาย ภาณุพัฒน์  บุญร่ืน 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060132 09/06/2021

592 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 Online ภาณุพัฒน์ 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภาณุพัฒน์  บุญร่ืน 30,000.00           นาย ภาณุพัฒน์  บุญร่ืน 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060133 09/06/2021

583 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 OA 8 นาที ภัทศิรินทร์ 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทศิรินทร์  กล่ินจันทร์ 40,000.00           น.ส. ภัทศิรินทร์  กล่ินจันทร์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060134 09/06/2021

584 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 OA 8 นาที กีรติ 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. กีรติ  วุฒิสกุลชัย 40,000.00           น.ส. กีรติ  วุฒิสกุลชัย 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060135 09/06/2021

593 ผู้ผลิตBackpack Journalist Q3-4/64 Online รัฐโรจน์ 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว รัฐโรจน์  จิตรพนา 20,000.00           นางสาว รัฐโรจน์  จิตรพนา 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060136 09/06/2021

3043 ค่าผู้ด าเนินรายการ ท่องโลกกว้าง  (กค.-ธค.64) 288,000.00         288,000.00             288,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์ 288,000.00          นายณรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์ 288,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060140 07/06/2021

1956 ขออนุมัติจัดซ้ือ Module Alarm Bell อาคาร D ช้ัน 4 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 3,210.00             บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060141 10/06/2021

2298 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯชุมพวง 13,709.69          13,709.69              13,709.69          เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13,709.69           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13,709.69                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060142 10/06/2021

2302 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ ถลาง 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060143 10/06/2021

2300
จัดจ้างเปล่ียนหลอดไฟ และโคมไฟ เสาส่งสัญญาณโทรทัศน์ ศูนย์
วิศวกรรมขอนแก่น

25,000.00          25,000.00              25,000.00          เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ  สังข์ทอง 25,000.00           นายทวีศักด์ิ  สังข์ทอง 25,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060144 10/06/2021

2301 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ ชุมพวง 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060145 10/06/2021

3062 ค่าช่างแต่งหน้าท าผม รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 7,500.00            7,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 7,500.00             นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 7,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060146 10/06/2021

3060 ค่าผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิต รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 30,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ เพชรสัมฤทธ์ิ 15,000.00           นายศรายุทธ เพชรสัมฤทธ์ิ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060147 10/06/2021

3054 ค่าผู้ควบคุมการผลิต  รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 160,000.00         80,000.00              160,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสวนีย์ อุทุมมา 80,000.00           นางสาวสวนีย์ อุทุมมา 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060148 10/06/2021

3058 ค่าผู้ตรวจคุณภาพเน้ือหารายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 120,000.00         60,000.00              120,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00           นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060149 10/06/2021

1609
จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานศูนย์ประสานงานฉุกเฉินไทย
พีบีเอสสู้โควิด-19 (กรณีเร่งด่วน)

251,450.00         251,450.00             251,450.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 251,450.00          บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 251,450.00                 เร่งด่วน PO2021060150 11/06/2021

1954
ค่าจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์จุดรับฉีควัคซีนโควิด-19 ไทยพีบี
เอส

105,000.00         105,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิสา ตะวงษา 105,000.00          นางสาววรรณวิสา ตะวงษา 105,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060151 11/06/2021

1783
จัดหาแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (Uninterruptible Power 
Supply : UPS) จ านวน 2 เคร่ือง

3,595,200.00      3,570,000.00          3,595,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ซอร์ส จ ากัด 3,570,000.00       บริษัท พีเอส ซอร์ส จ ากัด 3,570,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060152 11/06/2021

863 โครงการ Upgrade Crane STUDIO 3 2,700,000.00      2,675,000.00          2,700,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ จ าก 2,675,000.00       บริษัท สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ จ าก 2,675,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060153 11/06/2021

1958 ขออนุมัติจัดซ้ือ Filter Precision Air 29,960.00          29,960.00              29,960.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนอรัล ไทย เทค จ ากัด 29,960.00           บริษัท เจเนอรัล ไทย เทค จ ากัด 29,960.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060155 11/06/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

884 ซ่อมแซมหรือเปล่ียนฉากในสตูดิโอ 115,881.00         115,881.00             115,881.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เจอาร์ โค้ทต้ิง เซอร์วิส 115,881.00          บริษัท เจอาร์ โค้ทต้ิง เซอร์วิส 115,881.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060156 11/06/2021

1259 ขออนุมัติใช้งบประมาณจัดซ้ือชุด PPE และ หน้ากากอนามัยให้ทีมข่าว 235,293.00         234,865.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 234,865.00          บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 234,865.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060157 14/06/2021

1278
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าไฟและเคร่ืองเสียงพร้อมเจ้าหน้าท่ี 
รายการสารพันล่ันทุ่ง กรณีเร่งด่วน

8,560.00            8,560.00                -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 8,560.00             อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 8,560.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060158 14/06/2021

900
ค่าบริการรวมสัญญาณและค่าบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ประจ าเดือน พ.ค 64 /บ.ทีซี บรอดคาสต้ิง

48,771.52          48,771.52              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 48,771.52           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 48,771.52                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060159 14/06/2021

2960 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีต่างประเทศจาก BBC #2 4,379,755.95      4,375,640.70          -                   เฉพาะเจาะจง BBC Studios Distribution Limited 4,375,640.70       BBC Studios Distribution Limited 4,375,640.70              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060160 07/06/2021

2958 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีชุด Andy's Baby Animal 197,795.43         197,609.58             -                   เฉพาะเจาะจง BBC Studios Distribution Limited 197,609.58          BBC Studios Distribution Limited 197,609.58                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060161 07/06/2021

2959 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีจาก BBC#1 4,662,320.85      4,657,940.10          -                   เฉพาะเจาะจง BBC Studios Distribution Limited 4,657,940.10       BBC Studios Distribution Limited 4,657,940.10              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060162 07/06/2021

1964 งานซ่อมงานระบบประกอบอาคาร ศูนย์ ขอนแก่น 7,900.00            7,900.00                7,900.00            เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 7,900.00             นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 7,900.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060163 14/06/2021

1955 งานซ่อมน้ าร่ัวเข้าอาคาร ศูนย์ข่าวภาคอีสาน จ.ขอนแก่น 69,550.00          69,550.00              69,550.00          เฉพาะเจาะจง นาง ทิพย์วัน จรัญเธียรสิน 69,550.00           นาง ทิพย์วัน จรัญเธียรสิน 69,550.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060164 14/06/2021

3006 ค่าผลิตรายการ ดูให้รู้  ไตรมาส 3-4/2564 4,401,552.00      4,401,552.00          4,401,552.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 4,401,552.00       บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 4,401,552.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060165 14/06/2021

3056 ค่าผู้สร้างสรรค์รายการและตัดต่อ รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 230,000.00         115,000.00             230,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบง อุทุมมา 115,000.00          นางสาวบุษบง อุทุมมา 115,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060166 14/06/2021

3092 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ KK 9,000.00            9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สลามเต๊ะ 9,000.00             นางสาวสาวิตรี สลามเต๊ะ 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060167 14/06/2021

3051
ค่าแปลภาษา (จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย) รายการมาโดะเจแปน 
ชุด Journeys In Japan S.2

72,900.00          72,900.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณธันย์ญานินท์ ใยละออ 72,900.00           คุณธันย์ญานินท์ ใยละออ 72,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060168 14/06/2021

1611 ส าหรับใช้งาน ส.ส.ท. จุดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 40,606.50          40,606.50              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิส 40,606.50           บริษัท อาร์ แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิส 40,606.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060169 15/06/2021

1610 ส าหรับใช้งาน ส.ส.ท. จุดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 85,899.60          85,899.60              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 85,899.60           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 85,899.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060170 15/06/2021

1608
จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ต เคร่ืองพร้ินเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ส าหรับใช้งาน ส.ส.ท. จัดต้ังจุดรั

995,207.00         995,207.00             995,207.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 995,207.00          บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 995,207.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060171 15/06/2021

1963 เช่ารถตู้ 10 คัน รถเก๋ง 2 คัน เพือน พค.-ธค. 64 3,002,676.80      2,934,368.00          3,002,676.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 2,934,368.00       บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 2,934,368.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060173 15/06/2021

594
ผู้พัฒนาทิศทางเน้ือหายุทธศาสตร์และพัฒนาทิศทางเครือข่ายส่ือ
สาธารณะ เสกสรรค์ ไตรมาส 3-4/64

420,000.00         420,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 420,000.00          นาย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 420,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060174 15/06/2021

1287 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 22,470.00          22,470.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 22,470.00           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 22,470.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060175 15/06/2021

2306
จัดจ้างซ่อมบ ารุงและสอบเทียบอุปกรณ์  Power meter , Power 
Sensor E9321A

99,989.36          99,989.36              99,989.36          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จ า 99,989.36           บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จ า 99,989.36                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060177 15/06/2021

4049
เพ่ือผลิตบัตรนัดฉีดวัคซีนส าหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีน ThaiPBS 
THG

10,700.00          10,700.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส พับลิเคช่ัน จ ากัด 10,700.00           บริษัท ซัคเซส พับลิเคช่ัน จ ากัด 10,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060178 15/06/2021

4048 เพ่ือผลิตปากกาส าหรับใช้งานหน่วยบริการฉีดวัคซีน Thai PBS - THG 171,200.00         171,200.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 171,200.00          บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 171,200.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060179 15/06/2021

1379 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวุฒิกร  จันทร์มณี (เดือน เมษายน 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จันทร์มณี 1,200.00             นาย วุฒิกร จันทร์มณี 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060180 15/06/2021

1380 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ์  เกษรบัว (เดือน เมษายน 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 900.00                นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060181 15/06/2021

1967 ขออนุมัติจัดซ้ือกล่องดิจิตอล 2,953.20            2,953.20                2,953.20            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,953.20             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,953.20                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060182 15/06/2021

1381 ค่าบริการอ่ืนๆ  นายเจตน์สุกฤษฎ์ิ  ค าทวี (เดือน เม.ย. 64) 730.00              730.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 730.00                นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 730.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060183 15/06/2021

1616 ขออนุมัติจัดซ้ือขาต้ังทีวี 59,171.00          59,171.00              59,171.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 59,171.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 59,171.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060184 15/06/2021

1382 ค่าบริการอ่ืนๆ นายกิตติภัค  ภิญญวัย (เดือน เมษายน 2564) 300.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมาน ศรีเพ็ชร 600.00                นาย สมาน ศรีเพ็ชร 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060186 15/06/2021

1383 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมาน  ศรีเพ็ชร (เดือน เมษายน 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมาน ศรีเพ็ชร 600.00                นาย สมาน ศรีเพ็ชร 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060186 15/06/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1384 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนภา  วากย์เงินตรา (เดือน เมษายน 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นภา วากย์เงินตรา 600.00                นาย นภา วากย์เงินตรา 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060187 15/06/2021

1385 ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลัท  รัตนพนัง (เดือน เมษายน 2564) 3,020.00            2,810.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชลัท รัตนพนัง 2,810.00             นาย ชลัท รัตนพนัง 2,810.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060188 15/06/2021

1386 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเอกชัย  แสงฝาก (เดือน เมษายน 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกชัย แสงฝาก 300.00                นาย เอกชัย แสงฝาก 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060189 15/06/2021

1387 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพันธ์ุ (เดือน เมษายน 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 300.00                นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060190 15/06/2021

1388 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กัลยาณมิตร (เดือน เมษายน 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 600.00                นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060191 15/06/2021

1389 ค่าบริการอ่ืนๆ นายพิชญ์พงษ์  ปล้ืมเย็น (เดือน เมษายน 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 300.00                นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060192 15/06/2021

899 ซ่อมเปล่ียน Lens Camera APS-C ย่ีห้อ SONY 27,809.30          27,809.30              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 27,809.30           บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 27,809.30                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060193 15/06/2021

1390 ค่าบริการอ่ืนๆ นายรณเดช  วรสิงห์ (เดือน เมษายน 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย รณเดช วรสิงห์ 900.00                นาย รณเดช วรสิงห์ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060194 15/06/2021

1391 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเกรียงศักด์ิ  มาลัย (เดือน เมษายน 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 600.00                นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060195 15/06/2021

1392 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอับดุลย์ลา  โสฬส (เดือน เมษายน 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อับดุลย์ลา โสฬส 1,200.00             นาย อับดุลย์ลา โสฬส 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060196 15/06/2021

1393 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนที  ผ่องเผือก (เดือน เมษายน 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นที  ผ่องเผือก 600.00                นาย นที  ผ่องเผือก 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060197 15/06/2021

1394 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอวยชัย  วงษ์เอ่ียม (เดือน เมษายน 2564) 2,700.00            2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 2,700.00             นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060198 15/06/2021

1395 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวัฒนา  อมิธิดาจรูญ (เดือน เมษายน 2564) 2,700.00            2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 2,700.00             นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060199 15/06/2021

1397 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนวัฒน์  ศรีเมือง (เดือน เมษายน 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 600.00                นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060200 15/06/2021

1398 ค่าบริการอ่ืนๆ นายระมัด  น้อยหมอ (เดือน เมษายน 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ระมัด น้อยหมอ 300.00                นาย ระมัด น้อยหมอ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060201 15/06/2021

1399 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนิวัฒน์  ต๋าแบน (เดือน เมษายน 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 300.00                นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060202 15/06/2021
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144,289.50         144,289.50             144,289.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 144,289.50          บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 144,289.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060203 15/06/2021

1613 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท าปล๊ักไฟ 26,792.80          26,792.80              26,792.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 26,792.80           บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 26,792.80                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060204 15/06/2021

1396 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนพัฒน์  มีเสม (เดือน เมษายน 2564) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนพัฒน์ มีเสม 1,500.00             นาย ธนพัฒน์ มีเสม 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060205 15/06/2021

3008 ค่าผลิตรายการ มหาอ านาจบ้านนา ไตรมาส 3/2564 2,601,170.00      2,601,170.00          2,601,170.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยานแม่ จ ากัด 2,601,170.00       บริษัท ยานแม่ จ ากัด 2,601,170.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060206 16/06/2021

1905 ขออนุมัติจัดจ้างงานสูบส่ิงปฏิกูล บ่อดักไขมัน และท าความสะอาดบ่อ 87,740.00          87,740.00              87,740.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วอเตอร์กู๊ด จ ากัด 87,740.00           บริษัท วอเตอร์กู๊ด จ ากัด 87,740.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060207 15/06/2021

3031 ค่าผลิต รายการ  Spirit of Asia  ไตรมาส 3/2564 3,900,000.11      3,900,000.11          3,900,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 3,900,000.11       บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 3,900,000.11              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060209 18/06/2021

174 รายการ สวัสดี หนีห่าว ไตรมาส 2/2564 1,391,000.00      1,391,000.00          1,391,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โมนา ครีเอทีฟ จ ากัด 1,391,000.00       บริษัท โมนา ครีเอทีฟ จ ากัด 1,391,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060214 10/06/2021

1944 ขออนุมัติจัดซ้ือ Spare part of HVAC 94,427.50          94,427.50              94,427.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ชาเลนจ์ จ ากัด 94,427.50           บริษัท ไอ ชาเลนจ์ จ ากัด 94,427.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060215 15/06/2021

2304 จัดจ้างบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ ตราด 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060217 15/06/2021

2293 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์วิศวกรรมสุราษฎร์ธานี 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060218 15/06/2021

2305 จัดหาคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ สถานีฯ สงขลา 5,243.00            5,243.00                5,243.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว เค เค เอ็นจิเนียร่ิง 5,243.00             บริษัท นิว เค เค เอ็นจิเนียร่ิง 5,243.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060219 15/06/2021

213 ของท่ีระลึกกระเป๋าเก็บความเย็น 176,550.00         380,000.00             176,550.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. อทิตยา สมมาตร 380,000.00          น.ส. อทิตยา สมมาตร 380,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060220 16/06/2021

363
จ้างช่างภาพและตัดต่อส่ือโครงการ Job Tracking ว่ิงตามส่ือ by 
Thai PBS Academy Talk

380,000.00         380,000.00             380,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. อทิตยา สมมาตร 380,000.00          น.ส. อทิตยา สมมาตร 380,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060220 16/06/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1953 ส าหรับใช้งาน ส.ส.ท. จัดต้ังจุดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 77,575.00          77,575.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานช์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 77,575.00           บริษัท แอดวานช์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 77,575.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060221 16/06/2021

3065 ค่าจัดท าข้อมูล สารคดีโครงการ Siam Reform 40,600.00          40,600.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายคติ มุธุขันธ์ 40,600.00           นายคติ มุธุขันธ์ 40,600.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060224 17/06/2021

3066 ค่าจัดท าข้อมูล สารคดีโครงการ Siam Reform 40,600.00          40,600.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาง นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 40,600.00           นาง นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 40,600.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060225 17/06/2021

1969 ส าหรับใช้งาน ส.ส.ท. จุดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 44,940.00          44,940.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 44,940.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 44,940.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060226 17/06/2021

1620 ส าหรับใช้งาน ส.ส.ท. จุดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 107,000.00         107,000.00             107,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 107,000.00          บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 107,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060227 17/06/2021

2308 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ สุราษฎร์ธานี (เขาท่าเพชร) 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060228 17/06/2021

201 โครงการ ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับ ครูปฐมวัย ชุดส่ือสนุก 93,500.00          93,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง อุลิชษา ครุฑะเสน 93,500.00           อุลิชษา ครุฑะเสน 93,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060233 17/06/2021

2303 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ สถานีฯกาญจนบุรี 30,800.00          30,800.00              30,800.00          เฉพาะเจาะจง นางเนาวรัตน์ ดอกกลอย 30,800.00           นางเนาวรัตน์ ดอกกลอย 30,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060234 17/06/2021

2307
จัดหาคอมเพรสเคร่ืองปรับอากาศ และล้างท าความสะอาด สถานี
เชียงราย

19,795.00          19,795.00              19,795.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย แอร์ คอน 19,795.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย แอร์ คอน 19,795.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060235 17/06/2021

1612 ขออนุมัติจัดซ้ือเต็นท์พับ 81,373.50          81,373.50              81,373.50          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 81,373.50           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 81,373.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060236 17/06/2021

3007 ค่าผลิตรายการ Food work  ไตรมาส 3/2564 2,720,796.00      2,720,796.00          2,720,796.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยานแม่ จ ากัด 2,720,796.00       บริษัท ยานแม่ จ ากัด 2,720,796.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060237 17/06/2021

365
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802,500.00         802,500.00             802,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย ร 802,500.00          บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย ร 802,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060240 21/06/2021

3070 ค่าผู้ด าเนินรายการ รู้เท่ารู้ทัน ไตรมาส 2-3/64 60,000.00          35,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 35,000.00           คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 35,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060241 14/06/2021

3074
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย รายการ รู้เท่ารู้ทัน ไตรมาส 
2-3/64

36,000.00          21,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 21,000.00           อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 21,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060242 14/06/2021

3080 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ รู้เท่ารู้ทัน ไตรมาส 2-3/64 15,000.00          7,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 7,500.00             นายมารุต เนียมท้วม 7,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060243 14/06/2021

3077 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ รู้เท่ารู้ทัน ไตรมาส 2-3/64 15,000.00          7,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 7,500.00             น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 7,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060244 14/06/2021

898
ค่าพิธีกรป่ันสู่ฝันคนวัยมันส์ จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทลู่
  กทม.  ปี 64 สนามท่ี 5

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060245 21/06/2021

897
ค่าพิธีกรป่ันสู่ฝันคนวัยมันส์ จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทลู่
  กทม.  ปี 64 สนามท่ี 5

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060246 21/06/2021

2993 ค่าผู้ด าเนินรายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 640,000.04         520,000.03             640,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กาแฟด า จ ากัด 520,000.03          บริษัท กาแฟด า จ ากัด 520,000.03                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060247 02/06/2021

189 รายการ ตาต้าตีต้ีโตโต้ ไดโนมหัศจรรย์ ไตรมาส 3-4/2564 2,288,000.26      2,288,000.26          2,288,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาวด์เกรท จ ากัด 2,288,000.26       บริษัท ซาวด์เกรท จ ากัด 2,288,000.26              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060248 17/06/2021

185 รายการ คิดสนุก ไตรมาส 3/2564 3,210,000.00      3,210,000.00          3,210,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 3,210,000.00       บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 3,210,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060249 16/06/2021

1617 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีต้องใช้ในงานวิศวกรรม 6,676.80            6,676.80                6,676.80            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 6,676.80             บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 6,676.80                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060250 14/06/2021

2996
ค่าสตูดิโอและอุปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ  คุยให้คิด 
ไตรมาส 2-3/64

1,958,720.09      1,591,460.07          1,958,720.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิกเซอร์ แอนด์ บรอดแคซท 1,591,460.07       บริษัท ฟิกเซอร์ แอนด์ บรอดแคซท 1,591,460.07              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060252 02/06/2021

2309 จัดหาอะไหล่เซ็นเซอร์แรงดัน เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 87,071.25          87,071.25              87,071.25          เฉพาะเจาะจง บริษัทเมโทรแมชีนเนอร่ี จ ากัด 87,071.25           บริษัทเมโทรแมชีนเนอร่ี จ ากัด 87,071.25                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060253 21/06/2021

1966 งานเปล่ียนคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ ห้องพนักงาน OB 16,050.00          16,050.00              16,050.00          เฉพาะเจาะจง ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 16,050.00           ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 16,050.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060254 21/06/2021

3048 ค่าผลิต Microsite Campaign เธอ เขา เรา ใคร 374,500.00         374,500.00             374,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทแบรนด์ธิงค์ จ ากัด 374,500.00          บริษัทแบรนด์ธิงค์ จ ากัด 374,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060255 21/06/2021

2310
จัดจ้างเปล่ียนหลอดไฟ และโคมไฟ เสาส่งสัญญาณโทรทัศน์ ศูนย์
วิศวกรรมขอนแก่น

22,000.00          22,000.00              22,000.00          เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ  สังข์ทอง 22,000.00           นายทวีศักด์ิ  สังข์ทอง 22,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060256 21/06/2021

505 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ 55,000.00           นายวีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060257 21/06/2021

506 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย วรวุฒิ  ชูชัย 55,000.00           นาย วรวุฒิ  ชูชัย 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060258 21/06/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

507 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธีระยุทธ์  หมันหลี 55,000.00           นาย ธีระยุทธ์  หมันหลี 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060259 21/06/2021

508 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย รัชชา  สถิตทรงธรรม 55,000.00           นาย รัชชา  สถิตทรงธรรม 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060260 21/06/2021

187 รายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ไตรมาส 3-4/2564 6,500,000.01      6,500,000.01          6,500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 6,500,000.01       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 6,500,000.01              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060262 17/06/2021

1968 ซ่อมรถ OB ทะเบียน 50-9168 6,900.00            6,900.00                6,900.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 6,900.00             บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 6,900.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060263 22/06/2021

186 รายการ ขบวนการ FUN น้ านม ไตรมาส 3/2564 8,346,000.00      8,346,000.00          8,346,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 8,346,000.00       บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 8,346,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060264 18/06/2021

180 รายการ หนูทดลอง ไตรมาส 4/2564 (ช่ืออาจมีการเปล่ียนแปลง) 2,382,000.02      2,376,000.01          2,382,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แมด อะไรดี จ ากัด 2,376,000.01       บริษัท แมด อะไรดี จ ากัด 2,376,000.01              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060265 15/06/2021

3032 ค่าผลิตรายการ  กินอยู่คือ ไตรมาส 3/2564 2,851,550.00      2,851,550.00          2,851,550.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 2,851,550.00       บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 2,851,550.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060266 15/06/2021

177 รายการ Design is Decide ไตรมาส 3/2564 2,448,160.00      2,448,160.00          2,448,160.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 2,448,160.00       บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 2,448,160.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060267 09/06/2021

182 รายการ แอนิเมชัน เปเป้ เป็ดน้อย ไตรมาส 4/2564 2,086,500.00      2,086,500.00          2,086,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เฌอมาศ จ ากัด 2,086,500.00       บริษัท เฌอมาศ จ ากัด 2,086,500.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060268 21/06/2021

457 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย สรวิชญ์  หงษ์พาเวียน 60,000.00           นาย สรวิชญ์  หงษ์พาเวียน 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060271 22/06/2021

463 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณเจริญชัย ตรีธนะกิตติ 40,000.00           คุณเจริญชัย ตรีธนะกิตติ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060272 22/06/2021

466 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ภัทรเกียรติทวี 20,000.00           นายทินภัทร ภัทรเกียรติทวี 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060273 22/06/2021

452 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อนุชา ตาดี 20,000.00           อนุชา ตาดี 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060274 22/06/2021

470 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชาญณรงค์  วรรณสอน 20,000.00           นาย ชาญณรงค์  วรรณสอน 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060275 07/06/2021

509 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายกูยิ อีแต 20,000.00           นายกูยิ อีแต 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060276 10/06/2021

475 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์ จันทร์ปัญญา 40,000.00           นายจักรพันธ์ จันทร์ปัญญา 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060277 18/06/2021

478 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนพพล ช่วยต้ัว 40,000.00           นายนพพล ช่วยต้ัว 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060278 18/06/2021

473 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย์ ตอพล 40,000.00           นาย ประวิทย์ ตอพล 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060279 18/06/2021

597 ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส 1-2/64 นราธิป  (เพ่ิม) 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00           นายนราธิป ทองถนอม 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060280 21/06/2021

595 ผู้ผลิตBackpack Journalist  ไตรมาส 1-2/64 รุ่งโรจน์ (เพ่ิม) 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์ 20,000.00           นายรุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060281 21/06/2021

1285 เคร่ืองเขียน 1,995.55            854.99                   -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 854.99                บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 854.99                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060282 22/06/2021

3013 ค่าผลิต clip ชีวิตจริงย่ิงกว่าซีรีส์  “รีวิว..ซีวิต” 68,000.02          68,000.02              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท 3344 จ ากัด 68,000.02           บริษัท 3344 จ ากัด 68,000.02                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060284 14/06/2021

3037 ค่าผลิต คลิป ออกก าลังใจ&ออกก าลังกาย 70,000.02          70,000.02              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท รันเนอร์ เจ จ ากัด 70,000.02           บริษัท รันเนอร์ เจ จ ากัด 70,000.02                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060287 15/06/2021

3036 ค่าผลิตคลิป “ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย Home Survival” 48,150.00          48,150.00              -                   เฉพาะเจาะจง บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม 48,150.00           บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม 48,150.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060288 14/06/2021

1920 เพ่ือซ้ือความคุ้มครองประกันภัยทรัพย์สิน ส.ส.ท. 6,283,368.49      6,283,368.49          6,283,368.49      ประกาศเชิญชวน
บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน),บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน),บริษัท อาคเนย์

6,283,368.49       บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มห 6,283,368.49              เกณฑ์ราคา PO2021060289 22/06/2021

3063 ค่าจัดท ากราฟิกโลโก้สารคดี ดลกหลังโควิด Dissuqtion 37,450.00          37,450.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทวีเวิร์คมีเดียจ ากัด 37,450.00           บริษัทวีเวิร์คมีเดียจ ากัด 37,450.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060290 21/06/2021

3047 ค่าผลิต คลิป “Animate short clip โควิด 19” 52,000.01          52,000.01              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทเพอร์เฟคท์ ริชช่ี มหามงคล จ าก 52,000.01           บริษัทเพอร์เฟคท์ ริชช่ี มหามงคล จ าก 52,000.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060291 15/06/2021

3014 ค่าผลิต spot ก าลังใจสู้โควิด 19 80,000.01          80,000.01              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทเดือนเต็มดวง จ ากัด 80,000.01           บริษัทเดือนเต็มดวง จ ากัด 80,000.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060292 15/06/2021

3833
การด าเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ The Visual ผ่านเพจ
เฟซบุ๊ก SPECTRUM

19,260.00          19,260.00              19,260.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ตาช านิ จ ากัด 19,260.00           บริษัท ตาช านิ จ ากัด 19,260.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060293 22/06/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3012 ค่าผลิต  clip “เล่าสู่กันฟัง” 37,450.00          35,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทแฮปป้ีไนซ์พราวด์ จ ากัด 35,000.00           บริษัทแฮปป้ีไนซ์พราวด์ จ ากัด 35,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060294 15/06/2021

901
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมบริษัทไทยคม จ ากัด (มหาชน) พ.ค. 
2564

1,490,053.81      1,490,053.81          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1,490,053.81       บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1,490,053.81              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060295 23/06/2021

4051 เพ่ือใช้ตกแต่งสถานท่ีหน่วยบริการฉีดวัคซีน ไทยพีบีเอส - THG 65,773.97          65,773.97              -                   เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 65,773.97           ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 65,773.97                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060296 23/06/2021

1375
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายฉาก รายการ
สารพันล่ันทุ่ง กรณีเร่งด่วน

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 8,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060297 23/06/2021

3831
ค่าผลิตรายการวิทยุดิจิทัลและรายการวิทยุไทยพีบีเอสส าหรับเด็ก
และครอบครัว ไตรมาส 3/2564 (ก.ค.-ก.ย.)

514,000.33         514,000.31             514,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ท ามาปัน จ ากัด 514,000.31          บริษัท ท ามาปัน จ ากัด 514,000.31                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060298 23/06/2021

3053 ค่าเผยแพร่สปอตโฆษณาทางจอ LCD บนขบวนรถไฟฟ้า BTS 400,000.00         400,000.00             400,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากัด 400,000.00          บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากัด 400,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060299 23/06/2021

4140 ค่าจัดหาเส้ือผ้าพิธีกรรายการสารพันล่ันทฺ่ง (บางเขน) 117,000.00         117,000.00             117,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 117,000.00          นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 117,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060300 23/06/2021

1284 รายการข่าวเจาะย่อโลก # ไตรมาส 3+4/2564 2,860,000.05      2,860,000.05          2,860,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 2,860,000.05       บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 2,860,000.05              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060301 23/06/2021

1282 ผู้ด าเนินรายการตอบโจทย์ (วันศุกร์) 1,155,600.00      1,155,600.00          1,155,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท กาแฟด า จ ากัด 1,155,600.00       บริษัท กาแฟด า จ ากัด 1,155,600.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060302 23/06/2021

1288 พิธีกรรายการร้องทุกข์ลงป้ายน้ี # ไตรมาส 3+4/2564 528,000.00         528,000.00             528,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยะฉัตร  กรุณานนท์ 528,000.00          น.ส. ปิยะฉัตร  กรุณานนท์ 528,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060303 23/06/2021

26 จัดจ้างนักแปลข่าวภาษาอังกฤษ 600,000.00         600,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.นิวส์ จ ากัด 600,000.00          บริษัท วี.พี.นิวส์ จ ากัด 600,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060304 23/06/2021

30 จ้างผลิตรายการ News Beeps by thai pbs world 2,418,000.34      2,418,000.34          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้าให้ จ ากัด 2,418,000.34       บริษัท ห้าให้ จ ากัด 2,418,000.34              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060305 23/06/2021

3832
การด าเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ The Visual ผ่านส่ือ
ต่าง ๆ

55,000.00          55,000.00              55,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด 55,000.00           บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060306 24/06/2021

192 รายการ สอนศิลป์ ไตรมาส 3-4/2564 5,424,900.00      5,424,900.00          5,424,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 5,424,900.00       บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 5,424,900.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060307 18/06/2021

1672 ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือนพฤษภาคม 2564 710,784.50         710,784.50             710,784.50        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 710,784.50          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 710,784.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060310 24/06/2021

3834 ค่าบริการCloud Computing เดือน พ.ค. 64 (ค่าบริการส่วนเกิน) 262,434.68         262,434.68             -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 262,434.68          บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร 262,434.68                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060311 24/06/2021

2313 จัดจ้างเปล่ียนหลอดไฟ เสาส่งสัญญาณโทรทัศน์ สถานีอุบลราชธานี 5,000.00            5,000.00                5,000.00            เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ  สังข์ทอง 5,000.00             นายทวีศักด์ิ  สังข์ทอง 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060312 24/06/2021

2312 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์วิศวกรรมเชียงใหม่ 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060313 24/06/2021

1975 ขออนุมัติจัดซ้ือ Module ส าหรับระบบ Fire Alarm 2,675.00            2,675.00                2,675.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 2,675.00             บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 2,675.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060314 24/06/2021

1965
ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมพันขดลวดใหม่มอเตอร์ CDP-03 ขนาด 
22kw และงานถอดสลับมอเตอร์

48,150.00          48,150.00              48,150.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นทีพี มอเตอร์ 48,150.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นทีพี มอเตอร์ 48,150.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060315 24/06/2021

3038 ค่าผลิตรายการ  Come Home บ้านท่ีกลับมา ไตรมาส 3/2564 2,499,520.00      2,499,520.00          2,499,520.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จ ากัด 2,499,520.00       บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จ ากัด 2,499,520.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060316 25/06/2021

3039 ค่าผลิตรายการ ยินดีท่ีได้รู้จัก ไตรมาส 3-4/2564 5,595,030.00      5,595,030.00          5,595,030.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แบล็คดอท จ ากัด 5,595,030.00       บริษัท แบล็คดอท จ ากัด 5,595,030.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060317 24/06/2021

904 ค่าบริการซ่อมอุปกรณ์ส่ือสาร (  Broard Intercom RTS OB1) 48,150.00          48,150.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 48,150.00           บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 48,150.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060319 25/06/2021

1976 ซ่อมรถทะเบียน 53-4052 9,095.00            9,095.00                9,095.00            เฉพาะเจาะจง ยู มอเตอร์ 9,095.00             ยู มอเตอร์ 9,095.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060320 25/06/2021

1972 กระดาษช าระวิวีเฟรซซ่ี#ป็อปอัพขนาด 10X10 ซม. 3,595.20            3,595.20                3,595.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 3,595.20             บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 3,595.20                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060321 25/06/2021

906 ค่าซ่อมอุปกรณ์ Beltpack Wireless Intercom 42,800.00          42,800.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 42,800.00           บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 42,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060322 25/06/2021

1974 ค่าซ่อม NB ใช้งานศูนย์ขอนแก่น 3,210.00            3,210.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 3,210.00             บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060323 25/06/2021

903 ค่าวัสดุส้ินเปลือง (เทปพิมพ์อักษร,โทรศัพท์ไร้สาย) 7,445.06            4,332.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 4,332.00             บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 4,332.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060324 25/06/2021

1621
ขออนุมัติจัดซ้ือเต็นท์พับ และพัดลมอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับหน่วย
บริการฉีดวัคซีน COVID-19

35,684.50          35,684.50              35,684.50          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 35,684.50           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 35,684.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060326 28/06/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1979 ส าหรับใช้งานฝ่ายกราฟฟิก ส านักโทรทัศน์และวิทยุ 36,251.60          36,251.60              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 36,251.60           บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 36,251.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060328 28/06/2021

1977 ซ่อมรถทะเบียน 50-7541 64,628.00          64,628.00              64,628.00          เฉพาะเจาะจง ยู มอเตอร์ 64,628.00           ยู มอเตอร์ 64,628.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060329 28/06/2021

2990 ค่าผู้ด าเนินรายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 640,000.00         400,000.00             640,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 400,000.00          นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 400,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060331 25/06/2021

1936 ขออนุมัติจัดจ้างงาน ซ่อมสนามฟุตบอล 499,997.95         499,997.95             499,997.95        เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนน่ีกราส จ ากัด 499,997.95          บริษัท กรีนน่ีกราส จ ากัด 499,997.95                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060332 28/06/2021

3110 ค่าเช่าอุปกรณ์ MacBook Pro รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง  (S4) 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย พฤฒธิพันธ์ุ ตระกูลวัฒนา 30,000.00           นาย พฤฒธิพันธ์ุ ตระกูลวัฒนา 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060333 28/06/2021

632 โปรดิวเซอร์รายการ ชีวิตนอกกรุง  นายเจริญกูล เฉลียวเกรียงไกร 300,000.00         300,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายเจริญกูล   เฉลียวเกรียงไกร 300,000.00          นายเจริญกูล   เฉลียวเกรียงไกร 300,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060334 28/06/2021

3105 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ข.ขยับ ไตรมาส 3-4/64 45,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 45,000.00           นายมานิตย์  คุณชุมภู 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060335 28/06/2021

3108 ค่า Co-producer   รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง  (S4) 78,000.00          78,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 78,000.00           น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 78,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060337 28/06/2021

3096 ค่าผู้ควบคุมการผลิต ละคร “เธอคือวัคซีน” 50,000.00          50,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายสิทธานต์ ฉลองธรรม 50,000.00           นายสิทธานต์ ฉลองธรรม 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060339 28/06/2021

3100
ค่าผู้รับจ้างจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียง (CC)  ฝ่ายพัฒนา
ผลผลิตเน้ือหา

43,200.00          43,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณสมเกียรติ ฆ้องวงศ์ 43,200.00           คุณสมเกียรติ ฆ้องวงศ์ 43,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060340 28/06/2021

1378 ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าไฟ รายการสารพันล่ันทุ่ง กรณีเร่งด่วน 47,820.00          47,820.00              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 47,820.00           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 47,820.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060341 28/06/2021

909
ค่าเช่าอุปกรณ์ LiveU  ถทส. ป่ันสู่ฝันฯ จักรยานถนน ปี 64 จ.
มุกดาหาร

53,500.00          53,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 53,500.00           บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 53,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060342 28/06/2021

905 ค่าบริการซ่อมอุปกรณ์ส่ือสาร (  Broard Intercom RTS OB1) 2,675.00            2,675.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 2,675.00             บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 2,675.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060343 28/06/2021

3098 ค่าผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC  ละคร หนี•กัก•ตาย 86,400.00          86,400.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 86,400.00           น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 86,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060344 28/06/2021

1957 ขออนุมัติซ่อม เคร่ืองท าน้ าเย็น CH 3 217,129.54         217,129.54             217,129.53        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด 217,129.54          บริษัท แอร์โค จ ากัด 217,129.54                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060345 29/06/2021

1973 ขออนุมัติจัดซ้ือ Digital Thermostat Controller 71,155.00          71,155.00              71,155.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 71,155.00           บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 71,155.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060346 29/06/2021

1978
จัดหาเก้าอ้ี ส าหรับห้องประชุมศูนย์วิศวกรรมสระแก้ว ทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด

17,337.53          17,337.53              17,337.53          เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 17,337.53           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 17,337.53                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060347 29/06/2021

2299 จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงอาคารสถานีฯ นครราชสีมา 391,598.60         391,597.53             391,598.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็น.พี.คอน แอนด์ บิลด์ 391,597.53          บริษัท เอส.เอ็น.พี.คอน แอนด์ บิลด์ 391,597.53                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060348 29/06/2021

911 ALTV ส านักโทรทัศน์และวิทยุ 235,400.00         235,400.00             235,400.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นีว่า เทคโนโ 235,400.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นีว่า เทคโนโ 235,400.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060349 29/06/2021

1982 ส าหรับใช้งานรายการตอบโจทย์ ส านักข่าว 8,474.40            8,474.40                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 8,474.40             บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 8,474.40                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060351 29/06/2021

333
ผู้สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูล “ชุมชนเมืองกับโรคระบาด” (กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน)

20,000.00          20,000.00              20,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย พัชรวีร์ พรหมวงศ์ 20,000.00           นาย พัชรวีร์ พรหมวงศ์ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060352 21/06/2021

334
ประมวลผลข้อมูลและจัดท าภาพกราฟฟิกประกอบ "ชุมชนเมืองกับ
โรคระบาด" (กรณีจ าเป็นเร่วด่วน)

192,600.00         192,600.00             192,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 192,600.00          บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 192,600.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060353 23/06/2021

199 ผู้รับจ้างผลิตเส้ือยืด 212,930.00         208,650.00             212,930.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คลิกชันนารี จ ากัด 208,650.00          บริษัท คลิกชันนารี จ ากัด 208,650.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060355 29/06/2021

1377 ผู้ด าเนินรายการฟังเสียงประเทศไทย ไตรมาส 3/2564 802,500.00         642,000.00             802,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กาแฟด า จ ากัด 642,000.00          บริษัท กาแฟด า จ ากัด 642,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060356 29/06/2021

336 ค่าผลิตสารคดีคนจนเมือง 2 500,000.00         500,000.00             500,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัตมาพร หาญประจวบ 500,000.00          น.ส.ปัตมาพร หาญประจวบ 500,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060357 29/06/2021

1980 ค่าซ่อม iMAC Retina 10,700.00          10,700.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 10,700.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 10,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060358 29/06/2021

335 ค่าผลิตสารคดีคนจนเมือง 2 535,000.00         535,000.00             535,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ วิซิเบ้ิล มีเดีย จ ากัด 535,000.00          บริษัท เดอะ วิซิเบ้ิล มีเดีย จ ากัด 535,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060360 29/06/2021

1374
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต รายการ ฟังเสียงประเทศไทย 
จ านวน 26 ตอน

5,200,000.06      4,800,000.06          5,200,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 4,800,000.06       บริษัท เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 4,800,000.06              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060362 29/06/2021

1618 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในงานวิศวกรรม 12,251.50          12,251.50              12,251.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 12,251.50           บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 12,251.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060363 29/06/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3050 ค่าผลิตรายการ  ภัตตาคารบ้านทุ่ง ไตรมาส 3/64 2,990,650.00      2,990,650.00          2,990,650.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 2,990,650.00       บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 2,990,650.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060367 29/06/2021

176 รายการ เพลงพาเพลิน ไตรมาส 4/2564 (ช่ืออาจมีการเปล่ียนแปลง) 1,728,050.00      1,728,050.00          1,728,050.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปีติ ฟิล์ม จ ากัด 1,728,050.00       บริษัท ปีติ ฟิล์ม จ ากัด 1,728,050.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060369 22/06/2021

191 รายการ ท้าให้อ่าน ไตรมาส 3-4/2564 7,410,000.27      7,410,000.27          7,410,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 7,410,000.27       บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 7,410,000.27              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060370 25/06/2021

3107 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ  Cool CRU จารย์เจ๋ง (S4) 65,000.00          65,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรภร เก่งสกุล 65,000.00           น.ส.ภัทรภร เก่งสกุล 65,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060374 28/06/2021

3088 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ วันใหม่วาไรต้ี (เร่งด่วน) 35,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 5,000.00             คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060376 30/06/2021

3090 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี (เร่งด่วน) 24,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยะฉัตร  กรุณานนท์ 6,000.00             น.ส. ปิยะฉัตร  กรุณานนท์ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060377 30/06/2021

3091 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี (เร่งด่วน) 24,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยะฉัตร  กรุณานนท์ 18,000.00           น.ส. ปิยะฉัตร  กรุณานนท์ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060378 30/06/2021

2988 ค่าผู้ด ารายการ วันใหม่วาไรต้ี 60,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางภัคนันท์ ธนาศรม 6,000.00             นางภัคนันท์ ธนาศรม 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060379 30/06/2021

3089 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ วันใหม่วาไรต้ี (เร่งด่วน) 35,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 30,000.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060380 30/06/2021

2991 ค่าผู้ด าเนินรายการ  คุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 640,000.00         120,000.00             640,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 120,000.00          นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060381 30/06/2021

3009 ค่าผลิตรายการ Chris Jobs (Season 6) 1,279,720.00      1,279,720.00          1,279,720.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 1,279,720.00       บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 1,279,720.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060382 15/06/2021

3068 ค่าผู้ควบคุมการผลิตรายการ สารานุกรมไทย 180,000.00         180,000.00             180,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแก้วตา  ปริศวงศ์ 180,000.00          นางสาวแก้วตา  ปริศวงศ์ 180,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060383 30/06/2021

2318 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีชุมแพ 6,955.00            6,955.00                6,955.00            เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.เอ็นจิเนียร่ิง 6,955.00             เอ.ซี.เอ็นจิเนียร่ิง 6,955.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060387 30/06/2021

1105
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      56,950.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน์  บุญทรง 56,950.00           คุณศรีรัตน์  บุญทรง 56,950.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060388 30/06/2021

1097
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      85,800.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00           ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060389 30/06/2021

1069
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      62,850.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 62,850.00           ฐาปนี คงบุตร 62,850.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060390 30/06/2021

1111
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      13,200.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 13,200.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 13,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060391 30/06/2021

1093
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      14,900.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 14,900.00           ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 14,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060392 30/06/2021

1086
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      95,800.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 95,800.00           คุณกฤติยา  แพนลา 95,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060393 30/06/2021

1082
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      99,000.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 99,000.00           คุณบุญมา  คงประเสริฐ 99,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060394 30/06/2021

1126
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      38,900.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 38,900.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 38,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060395 30/06/2021

4053
เพ่ือใช้แปลและท า Subtitle รายการ ส าหรับส่งประกวดรางวัล
ต่างประเทศ

23,000.00          23,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ไพสิน ต้นตระกูลสุข 23,000.00           ไพสิน ต้นตระกูลสุข 23,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060396 30/06/2021

2986 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดี เร่ือง Magic Lakes 31,585.30          32,192.80              -                   เฉพาะเจาะจง Studio Hamburg Enterprises Gmb 32,192.80           Studio Hamburg Enterprises Gmb 32,192.80                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060397 29/06/2021

3072
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย รายการ รู้เท่ารู้ทัน ไตรมาส 
2-3/64

36,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 3,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060398 30/06/2021

3071 ค่าผู้ด าเนินรายการ รู้เท่ารู้ทัน ไตรมาส 2-3/64 60,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 20,000.00           คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060400 30/06/2021

3069 ค่าผู้ด าเนินรายการ รู้เท่ารู้ทัน ไตรมาส 2-3/64 60,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 5,000.00             คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060401 30/06/2021

3082 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ  Cool CRU จารย์เจ๋ง (S3) 20,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรภร เก่งสกุล 5,000.00             น.ส.ภัทรภร เก่งสกุล 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060402 30/06/2021

3061 ค่าผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิต รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 30,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ เพชรสัมฤทธ์ิ 15,000.00           นายศรายุทธ เพชรสัมฤทธ์ิ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060403 30/06/2021

3057 ค่าผู้สร้างสรรค์รายการและตัดต่อ รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 230,000.00         115,000.00             230,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบง อุทุมมา 115,000.00          นางสาวบุษบง อุทุมมา 115,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060404 30/06/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3055 ค่าผู้ควบคุมการผลิต  รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 160,000.00         80,000.00              160,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสวนีย์ อุทุมมา 80,000.00           นางสาวสวนีย์ อุทุมมา 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060405 30/06/2021

3059 ค่าผู้ตรวจคุณภาพเน้ือหารายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม 120,000.00         60,000.00              120,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00           นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060406 30/06/2021

72
เจ้าหน้าท่ีตัดต่อประจ าศูนย์ฯ และ รายการ 2องศา ท ามาหากิน ดิน
ฟ้าอากาศ

31,533.00          9,533.00                31,533.00          เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อรุณรัตน์ 9,533.00             นายณัฐพล อรุณรัตน์ 9,533.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060417 30/06/2021

2667 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 6,000.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060418 30/06/2021

2653 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 3,600.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060419 30/06/2021

2634 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         8,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 8,400.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 8,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060420 30/06/2021

2647 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 3,600.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060421 30/06/2021

2639 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 4,800.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060422 30/06/2021

2663 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 6,000.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060423 30/06/2021

2669 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 4,800.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060424 30/06/2021

2630 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 7,200.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060425 30/06/2021

2655 ค่าล่ามภาษามือ รายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 1-2/64 316,800.00         8,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 8,400.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 8,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060426 30/06/2021

2928 ค่าผลิตรายการ  หนังสือเดินทาง 2 1,200,000.04      1,200,000.04          1,200,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม 1,200,000.04       บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม 1,200,000.04              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060427 23/06/2021

2872 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2) 156,000.00         12,000.00              156,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 12,000.00           นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060432 25/06/2021

3079 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ รู้เท่ารู้ทัน ไตรมาส 2-3/64 15,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 5,000.00             นายมารุต เนียมท้วม 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060433 30/06/2021

3078 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ รู้เท่ารู้ทัน ไตรมาส 2-3/64 15,000.00          2,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 2,500.00             นายมารุต เนียมท้วม 2,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060434 30/06/2021

3075 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ รู้เท่ารู้ทัน ไตรมาส 2-3/64 15,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 5,000.00             น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060435 30/06/2021

3073
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย รายการ รู้เท่ารู้ทัน ไตรมาส 
2-3/64

36,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 12,000.00           อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060436 30/06/2021

510 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย กุลทิต  สุวาทิต 55,000.00           นาย กุลทิต  สุวาทิต 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060437 24/06/2021

511 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย กรกช  วิชัยดิษฐ 55,000.00           นาย กรกช  วิชัยดิษฐ 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060438 24/06/2021

512 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ 55,000.00           นายวีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060439 24/06/2021

513 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภัทรพล  สีลาดเลา 55,000.00           นาย ภัทรพล  สีลาดเลา 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060440 24/06/2021

514 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย วรวุฒิ  ชูชัย 55,000.00           นาย วรวุฒิ  ชูชัย 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060441 25/06/2021

515 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ขวัญชัย ศุภกฤตธนากุล 55,000.00           นาย ขวัญชัย ศุภกฤตธนากุล 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060442 25/06/2021

516 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย พงศธร  รอดทอง 55,000.00           นาย พงศธร  รอดทอง 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060443 25/06/2021

517 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      110,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ เกษา 110,000.00          นาย สราวุฒิ เกษา 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060444 25/06/2021

518 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร พรมวงศ์ 55,000.00           นางสาวศิริพร พรมวงศ์ 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060445 29/06/2021

519 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      110,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายขวัญชิต โพธ์ิกระสังข์ 110,000.00          นายขวัญชิต โพธ์ิกระสังข์ 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060446 29/06/2021

520 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย จิรธณ  จิรอุดมพล 55,000.00           นาย จิรธณ  จิรอุดมพล 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060447 29/06/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

521 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย องอาจ  หาญชนะวงษ์ 55,000.00           นาย องอาจ  หาญชนะวงษ์ 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060448 29/06/2021

522 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 1-2/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนชัย  ดุลยโกวิทย์ 55,000.00           นาย วัฒนชัย  ดุลยโกวิทย์ 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060449 29/06/2021

476 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส1-2/2564 800,000.00         60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว ม่ิงขวัญ  ถือเหมาะ 60,000.00           นางสาว ม่ิงขวัญ  ถือเหมาะ 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060450 25/06/2021

474 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย์ ตอพล 40,000.00           นาย ประวิทย์ ตอพล 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060451 25/06/2021

482 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์ จันทร์ปัญญา 40,000.00           นายจักรพันธ์ จันทร์ปัญญา 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060452 28/06/2021

472 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส1-2/2564 800,000.00         60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย จันทร์ตา 60,000.00           นายเฉลิมชัย จันทร์ตา 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060453 28/06/2021

484 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนพพล ช่วยต้ัว 20,000.00           นายนพพล ช่วยต้ัว 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060454 28/06/2021

460 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชาญณรงค์  วรรณสอน 20,000.00           นาย ชาญณรงค์  วรรณสอน 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060456 17/06/2021

464 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณเจริญชัย ตรีธนะกิตติ 40,000.00           คุณเจริญชัย ตรีธนะกิตติ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060457 17/06/2021

453 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ภัทรเกียรติทวี 40,000.00           นายทินภัทร ภัทรเกียรติทวี 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060458 21/06/2021

471 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ชเลฝัน  ดิษฐ์ผู้ดี 60,000.00           น.ส. ชเลฝัน  ดิษฐ์ผู้ดี 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060459 21/06/2021

467 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสร้อยแก้ว ค ามาลา 40,000.00           นางสาวสร้อยแก้ว ค ามาลา 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060460 17/06/2021

2540 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 900.00                คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060461 30/06/2021

2529 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         3,600.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,600.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060462 30/06/2021

2518 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 1,800.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060463 30/06/2021

2544 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 1,800.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060464 30/06/2021

2538 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         2,700.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 2,700.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060465 30/06/2021

2505 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         5,400.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 5,400.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 5,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060466 30/06/2021

2506 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 900.00                นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060467 30/06/2021

2523 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 1,800.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060468 30/06/2021

3094
ค่าเจ้าหน้าท่ีแปล Sub Title ภาษาอังกฤษ สารคดี ชีวิตเราไม่จ ากัด 
(เร่งด่วน)

7,200.00            7,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวชิดชนก ภิญโญ 7,200.00             นางสาวชิดชนก ภิญโญ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060469 30/06/2021

3084 ค่าเจ้าหน้าท่ี Co-Producer รายการ  Cool CRU จารย์เจ๋ง (S3) 24,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 6,000.00             น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060470 30/06/2021

4155
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าไฟพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการสารพันล่ัน
ทุ่ง กรณีเร่งด่วน

13,910.00          13,910.00              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 13,910.00           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 13,910.00                   เร่งด่วน PO2021060471 24/06/2021

4154
ขออนุมัติใช้งบเช่าไฟ จัดกิจกรรม“เท่ียวทิพย์...จากนิราศสุนทรภู่” 
พร้อมเจ้าหน้าท่ี กรณีเร่งด่วน

19,260.00          19,260.00              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 19,260.00           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 19,260.00                   เร่งด่วน PO2021060472 23/06/2021

184
รายการ MASCOT NEWS ไตรมาส 4/2564 (ช่ืออาจมีการ
เปล่ียนแปลง)

1,774,000.19      1,774,000.19          1,774,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ท ามะอะท า จ ากัด 1,774,000.19       บริษัท ท ามะอะท า จ ากัด 1,774,000.19              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060473 28/06/2021

181 รายการ เรียวตะ คุณพ่ีเล้ียงเด่ียว ไตรมาส 4/2564 1,391,000.00      1,391,000.00          1,391,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาล์ฟ โทสท์ จ ากัด 1,391,000.00       บริษัท ฮาล์ฟ โทสท์ จ ากัด 1,391,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060474 14/06/2021

198 ผู้จรับจ้างผลิตกระเป๋าผ้าใบ 126,260.00         126,260.00             126,260.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทองผ้าใบ กันสาด จ ากัด 126,260.00          บริษัท แสงทองผ้าใบ กันสาด จ ากัด 126,260.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060476 29/06/2021

211 ช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการคิดคลับส์ (นายพิริยากร แกล้วกสิกรณ์) 88,000.00          88,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 88,000.00           คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 88,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060477 30/06/2021

212 ผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบรายการ คิดคลับส์ (นางกศกร ต้องกระโทก) 66,000.00          66,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาง กศกร  ต้องกระโทก 66,000.00           นาง กศกร  ต้องกระโทก 66,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021060478 30/06/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1983 ขออนุมัติจัดซ้ือสาย Fiber Optic HDMI 26,043.80          26,043.80              26,043.80          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 26,043.80           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 26,043.80                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070001 01/07/2021

3093
ค่าผู้รับจ้างจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียง (CC) ฝ่ายพัฒนาผลผลิต
เน้ือหา

126,000.14         126,000.14             126,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดานันท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 126,000.14          บริษัท ดานันท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 126,000.14                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070002 01/07/2021

1984 ค่าซ่อม Face Scan 8,747.25            8,747.25                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรลเอ โกลบอล จ ากัด 8,747.25             บริษัท คอนโทรลเอ โกลบอล จ ากัด 8,747.25                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070003 01/07/2021

2246 จัดหาระบบเข้ารหัสสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Encryption) 13,000,000.00    12,750,000.00         13,000,000.00    ประกาศเชิญชวน
บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์,ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด กุลดา เอ็นเตอร์ไพรส์

12,750,000.00     บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ 12,750,000.00            เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน ๆ PO2021070008 01/07/2021

2314 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ นครศรีธรรมราช 5,764.42            5,764.40                5,764.40            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,764.40             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,764.40                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070009 01/07/2021

3067 ค่าผลิตรายการ  Big Story  เร่ืองใหญ่ Thai PBS (ไตรมาส 3/64) 5,421,000.05      5,421,000.05          5,421,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อี เลิร์น จ ากัด 5,421,000.05       บริษัท อี เลิร์น จ ากัด 5,421,000.05              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070010 05/07/2021

1622 จัดพิมพ์เล่มรายงานประจ าปี 2563 53,072.00          53,072.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 53,072.00           บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 53,072.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070011 01/07/2021

3115 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย  รายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว 24,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ภัทรฐิติ 24,000.00           นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ภัทรฐิติ 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070012 02/07/2021

3116 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว 18,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวปุญญพัฒน์ ธรรมาลา 18,000.00           นางสาวปุญญพัฒน์ ธรรมาลา 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070013 02/07/2021

3117 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว 18,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสมทรง ศรีเงินงาม 18,000.00           นางสาวสมทรง ศรีเงินงาม 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070014 02/07/2021

3118 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว 18,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางบุหงา บัวเจริญ 18,000.00           นางบุหงา บัวเจริญ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070015 02/07/2021

3119 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว 18,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สลามเต๊ะ 18,000.00           นางสาวสาวิตรี สลามเต๊ะ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070016 02/07/2021

2320
จัดหา GPS module ของเคร่ืองส่งสัญญาณโทรทัศน์ ย่ีห้อ Tredess
 ส ารอง

99,574.20          99,574.20              99,574.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 99,574.20           บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 99,574.20                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070017 05/07/2021

190 รายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ไตรมาส 3-4/2564 5,980,000.25      5,980,000.25          5,980,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 5,980,000.25       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 5,980,000.25              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070018 05/07/2021

3835
โครงการ Thai PBS Big sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (27เม.ย.-31พ.ค.64)

10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 10,000.00           คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070019 05/07/2021

3836
โครงการ Thai PBS Big sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (27เม.ย.-31พ.ค.64)

14,000.00          14,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 14,000.00           น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 14,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070020 05/07/2021

3837
โครงการ Thai PBS Big sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (27เม.ย.-31พ.ค.64)

12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 12,000.00           นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070021 05/07/2021

3838
โครงการ Thai PBS Big sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (27เม.ย.-31พ.ค.64)

12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 12,000.00           นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070022 05/07/2021

3839
โครงการ Thai PBS Big sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (27เม.ย.-31พ.ค.64)

12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 12,000.00           นางกันยา  แซ่อ่ึง 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070023 05/07/2021

3840
โครงการ Thai PBS Big sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (27เม.ย.-31พ.ค.64)

14,000.00          14,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 14,000.00           นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 14,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070024 05/07/2021

3841
โครงการ Thai PBS Big sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (27เม.ย.-31พ.ค.64)

16,000.00          16,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 16,000.00           นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 16,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070025 05/07/2021

3842
โครงการ Thai PBS Big sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (27เม.ย.-31พ.ค.64)

12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 12,000.00           นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070026 05/07/2021

3843
โครงการ Thai PBS Big sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (27เม.ย.-31พ.ค.64)

12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 12,000.00           น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070027 05/07/2021

3844
โครงการ Thai PBS Big sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (27เม.ย.-31พ.ค.64)

18,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 18,000.00           นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070028 05/07/2021

3102 ค่าผู้เช่ียวชาญการออกก าลังกาย รายการ ข.ขยับ  ไตรมาส 3-4/64 135,000.00         135,000.00             135,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย สาธิก ธนะทักษ์ 135,000.00          นาย สาธิก ธนะทักษ์ 135,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070029 05/07/2021

3106 ค่าผู้เขียนบท  รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง  (S4) 104,000.00         104,000.00             104,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัชนันท์ ศรีแนน 104,000.00          นางสาวณภัชนันท์ ศรีแนน 104,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070030 05/07/2021

3104 ค่าผู้เช่ียวชาญการออกก าลังกาย รายการ ข.ขยับ  ไตรมาส 3-4/64 120,000.00         120,000.00             120,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส พิมพ์อร โมกขะสมิต 120,000.00          น.ส พิมพ์อร โมกขะสมิต 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070031 05/07/2021

3103 ค่าผู้เช่ียวชาญการออกก าลังกาย รายการ ข.ขยับ  ไตรมาส 3-4/64 120,000.00         120,000.00             120,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วชิรา ซอห์น 120,000.00          น.ส.วชิรา ซอห์น 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070032 05/07/2021

เดือนกรกฎาคม 2564



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1993 ขออนุมัติจัดซ้ือไส้กรองตะกอนส าหรับเคร่ืองกรองน้ าด่ืม 38,389.46          38,389.46              38,389.46          เฉพาะเจาะจง หจก. ฉัตรชัยเคร่ืองกรองน้ า 38,389.46           หจก. ฉัตรชัยเคร่ืองกรองน้ า 38,389.46                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070033 05/07/2021

1987 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในงานวิศวกรรม 9,944.58            9,944.58                9,944.58            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซอฟเทม จ ากัด 9,944.58             บริษัท ไอซอฟเทม จ ากัด 9,944.58                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070034 05/07/2021

1995 จัดหา Renewal Sage Cover - SAGE X3  ระยะเวลา 1 เดือน 173,682.15         173,682.15             173,682.15        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ 173,682.15          บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ 173,682.15                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070038 05/07/2021

1981 ส าหรับใช้งานกลฺ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว ส านักข่าว 13,910.00          13,910.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ.บาร์โค้ด เทคโนโลยี จ าก 13,910.00           บริษัท บี.เอ.บาร์โค้ด เทคโนโลยี จ าก 13,910.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070039 05/07/2021

3035 ค่าผลิตรายการ ซ้ือเก่ง ไตรมาส 3/2564 3,900,000.11      3,000,000.09          3,900,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน 3,000,000.09       บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน 3,000,000.09              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070040 05/07/2021

202 จัดหาหนังสือความรู้ส าหรับเด็ก รายการท้าให้อ่านไตรมาส 2-3/2564 159,000.00         159,000.00             159,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัด 159,000.00          บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัด 159,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070041 05/07/2021

204 ผู้ด าเนินรายการ คิดคลับส์ (น.ส.ณัฐชลัย พัฒโนทัย) 159,000.00         159,000.00             159,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐชลัย พัฒโนทัย 159,000.00          น.ส.ณัฐชลัย พัฒโนทัย 159,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070043 05/07/2021

203 ผู้ด านินรายการ คิดคลับส์ (นายกันณ์ทรงพล อนันตวุฒิ) 171,000.00         171,000.00             171,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย กันณ์ทรงพล อนันตวุฒิ 171,000.00          นาย กันณ์ทรงพล อนันตวุฒิ 171,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070044 05/07/2021

205 ผู้ด าเนินรายการ คิดคลับส์ (ด.ช.อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ) 159,000.00         159,000.00             159,000.00        เฉพาะเจาะจง ด.ช. อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ 159,000.00          ด.ช. อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ 159,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070046 05/07/2021

3052 ค่าผลิตรายการ  Wild Survival (Season 2) 1,295,000.03      1,295,000.03          1,295,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคิณ มีเดีย จ ากัด 1,295,000.03       บริษัท ภาคิณ มีเดีย จ ากัด 1,295,000.03              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070047 06/07/2021

1822
โครงการจัดหาทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายในอาคาร และ โครงการซ้ือ
ทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายในห้อง Dat

35,500,000.00    34,899,976.00         35,500,000.00    ประกาศเชิญชวน
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค ซิส
เต็ม จ ากัด,บริษท สตรีม ไอ.ที. คอน
ซัลต้ิง จ ากัด ,บริษัท เฟริส์วัน ซิสเต็มส์

34,899,976.00     บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 34,899,976.00            เกณฑ์ราคา PO2021070048 06/07/2021

3049 ค่าผลิตรายการ  A Life on the Road   ไตรมาส 4/64 1,605,000.00      1,605,000.00          1,605,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุวนัย  เจศรีชัย 1,605,000.00       นายสุวนัย  เจศรีชัย 1,605,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070049 06/07/2021

4156
ขออนุมัติใช้งบจ้าง จนท.เคล่ือนย้ายฉากเสวนา ออนไลน์ “เท่ียวทิพย์
...จากนิราศสุนทรภู่”  เร่งด่วน

2,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 2,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 2,000.00                     เร่งด่วน PO2021070051 06/07/2021

815 อุปกรณ์กองถ่ายOBและEvent 1,437,000.01      1,401,700.00          1,437,000.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด,บริษัท 
เอ.แอนด์ มารีน (ไทย)

1,401,700.00       บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 1,401,700.00              สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ีต่ าสุด PO2021070053 07/07/2021

2317 จัดหาคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ สถานีน่าน และ เชียงม่วน 19,840.00          19,840.00              18,542.06          เฉพาะเจาะจง แดงรุ่งเรืองพาณิชย์ 19,840.00           แดงรุ่งเรืองพาณิชย์ 19,840.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070055 07/07/2021

1999 ส าหรับทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ 42,874.90          42,874.90              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 42,874.90           บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 42,874.90                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070056 07/07/2021

2316
จัดหา Low Noise Blockdown (LNB) เพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิมท่ี
ช ารุด

13,375.00          13,375.00              13,375.00          เฉพาะเจาะจง บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 13,375.00           บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 13,375.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070057 07/07/2021

3156 ค่าเจ้าหน้าท่ีประสานงาน  (กค.-ธค.64) 114,000.00         95,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว พิมสิริ นิลเกิดเย็น 95,000.00           นางสาว พิมสิริ นิลเกิดเย็น 95,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070058 07/07/2021

1998
เจลแอลกอฮอล์ขนาด 18 ลิตร จ านวน 5 แกลอน/สเปรย์แอลกอฮอล์
 20 ลิตร จ านวน 15 แกลอน

41,500.00          41,500.00              41,500.00          เฉพาะเจาะจง ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 41,500.00           ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 41,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070059 07/07/2021

3170
ค่าเจ้าหน้าท่ี ALTV Content Creator (lnfo & Graphic Design) 
(กค.- ธค.64)

114,000.00         95,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน์ เรืองประชุม 95,000.00           นางสาวประภารัตน์ เรืองประชุม 95,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070060 07/07/2021

3169 ค่าเจ้าหน้าท่ี ALTV Content Creator (Social) (กค.-ธค.64) 108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย์ น่ิมนวล 90,000.00           นางสาวจุฑาทิพย์ น่ิมนวล 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070061 07/07/2021

3166 ค่าเจ้าหน้าท่ี ALTV Content Creator (Video) (กค.-ธค.64) 108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย รัตนพล  ทิพย์มะณี 90,000.00           นาย รัตนพล  ทิพย์มะณี 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070062 07/07/2021

3131
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ข้อมูล รายการ Class one ทางฉัน-ฝันเธฮ 
(S4)

88,000.00          88,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ศุภชัย ทองศักด์ิ 88,000.00           นาย ศุภชัย ทองศักด์ิ 88,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070063 07/07/2021

3125
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ข้อมูล รายการ Class one ทางฉัน-ฝันเธฮ 
(S4)

55,000.00          55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายชัชชัย มณีรัตน์ 55,000.00           นายชัชชัย มณีรัตน์ 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070064 07/07/2021

3123 ค่าเจ้าหน้าท่ีเขียนบท รายการ Class one ทางฉัน-ฝันเธฮ (S4) 97,500.00          97,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วนิดา มงคลวิทย์ 97,500.00           น.ส. วนิดา มงคลวิทย์ 97,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070065 07/07/2021

3121 ค่าผู้ด าเนินรายการ Class one ทางฉัน-ฝันเธอ (S4) 28,000.00          28,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ณฤทัย ต้นสุขเกษม 28,000.00           น.ส. ณฤทัย ต้นสุขเกษม 28,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070066 07/07/2021

3128 ค่าผู้ด าเนินรายการ Class one ทางฉัน-ฝันเธฮ (S4) 32,100.00          32,100.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ลาทิชส์ จ ากัด 32,100.00           บริษัท สตาร์ลาทิชส์ จ ากัด 32,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070067 07/07/2021

2325 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีภูเวียง 6,420.00            6,420.00                6,420.00            เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.เอ็นจิเนียร่ิง 6,420.00             เอ.ซี.เอ็นจิเนียร่ิง 6,420.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070068 07/07/2021

3095 ทีมผลิตภาพยนตร์โทรทัศน์วันแม่แห่งชาติ ปี 2564 1,399,988.00      1,399,988.00          1,399,988.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจนตา มีเดีย ครีเอช่ั 1,399,988.00       บริษัท มาเจนตา มีเดีย ครีเอช่ั 1,399,988.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070070 05/07/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1970 ขออนุมัติจัดจ้างงานฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรค ระบบละอองฝอย 1,122,886.89      1,117,200.00          1,122,886.89      เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกแปซิฟิก อินเตอร์เนช่ัน 1,117,200.00       บริษัท บางกอกแปซิฟิก อินเตอร์เนช่ัน 1,117,200.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070071 07/07/2021

4157
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการเช่าไฟพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ 
สารพันล่ันทุ่ง บางเขน กรณีเร่งด่วน

13,910.00          13,910.00              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 13,910.00           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 13,910.00                   เร่งด่วน PO2021070072 07/07/2021

1992 ส าหรับใช้งานห้อง Data Center ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,959.00            3,959.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 3,959.00             บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 3,959.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070073 08/07/2021

1991 หมึกส าหรับใช้งานจุดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 7,490.00            7,490.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 7,490.00             บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 7,490.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070074 08/07/2021

1986 ซ้ืออุปกรณ์สนับสนุนงานภูมิทัศน์ ศูนย์เชียงใหม่ 5,564.00            5,564.00                5,564.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 5,564.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 5,564.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070075 08/07/2021

1989 ขออนุมัติซ้ือมอเตอร์ประตูม้วน อาคาร OB 88,000.00          88,000.00              88,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ประตูม้วน ลวดตาข่าย จ ากัด 88,000.00           บริษัท ป.ประตูม้วน ลวดตาข่าย จ ากัด 88,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070076 08/07/2021

1994
จัดหา Toner & Drum  HP 17A และ 19A ส าหรับใช้งานศูนย์
วิศวกรรม 7 ศูนย์

35,502.60          35,502.60              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 35,502.60           บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 35,502.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070077 08/07/2021

2323 จัดจ้างตรวจสอบและบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีภูเวียง 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070078 08/07/2021

2324
จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์
ธานี

3,745.00            3,745.00                3,745.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,745.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,745.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070079 08/07/2021

902 ค่าวัสดุส้ินเปลือง (เทปพิมพ์อักษร,โทรศัพท์ไร้สาย) 7,445.06            2,398.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 2,398.00             บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 2,398.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070080 08/07/2021

4057 เพ่ือซ้ือพ้ืนท่ีส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กร 74,900.00          74,900.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 74,900.00           บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 74,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070081 08/07/2021

2322 จัดหาแบตเตอร่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีชุมพร และ ระนอง 17,600.00          17,600.00              17,600.00          เฉพาะเจาะจง นานาแบตเตอร่ี 17,600.00           นานาแบตเตอร่ี 17,600.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070082 08/07/2021

1413 ค่าบริการอ่ืนๆ นายประกอบ  โลหกาญจน์ (เดือน มีนาคม 2564) 2,700.00            2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ประกอบ โลหกาญจน์ 2,700.00             นาย ประกอบ โลหกาญจน์ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070083 08/07/2021

1414 ค่าบริการอ่ืนๆ นายฤทธ์ิณรงค์  บริบูรณ์ (เดือน เมษายน 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ฤทธ์ิณรงค์ บริบูรณ์ 300.00                นาย ฤทธ์ิณรงค์ บริบูรณ์ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070084 08/07/2021

1415 ค่าบริการอ่ืนๆ นายระมัด  น้อยหมอ (เดือน พฤษภาคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ระมัด น้อยหมอ 900.00                นาย ระมัด น้อยหมอ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070085 08/07/2021

1416 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนิวัฒน์  ต๋าแบน (เดือน พฤษภาคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 900.00                นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070087 08/07/2021

1417 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวุฒิกร  จันทร์มณี (เดือน พฤษภาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จันทร์มณี 600.00                นาย วุฒิกร จันทร์มณี 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070088 08/07/2021

1418 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ์  เกษรบัว (เดือน พฤษภาคม 2564) 2,790.00            2,790.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 2,790.00             นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 2,790.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070089 08/07/2021

1419 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเจตน์สุกฤษฎ์ิ  ค าทวี (เดือน พฤษภาคม 2564) 50.00                50.00                    -                   เฉพาะเจาะจง นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 50.00                 นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 50.00                        
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070090 08/07/2021

1420 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมาน  ศรีเพ็ชร (เดือน พฤษภาคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมาน ศรีเพ็ชร 900.00                นาย สมาน ศรีเพ็ชร 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070091 08/07/2021

1421 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนภา  วากย์เงินตรา (เดือน พฤษภาคม 2564) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นภา วากย์เงินตรา 1,500.00             นาย นภา วากย์เงินตรา 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070092 08/07/2021

1422 ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลัท  รัตนพนัง (เดือน พฤษภาคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชลัท รัตนพนัง 1,800.00             นาย ชลัท รัตนพนัง 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070093 08/07/2021

1423 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเอกชัย  แสงฝาก (เดือน พฤษภาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกชัย แสงฝาก 300.00                นาย เอกชัย แสงฝาก 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070094 08/07/2021

1412 ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพ่ิมเติม 21,186.00          21,186.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 21,186.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 21,186.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070095 08/07/2021

914
ค่าพิธีกรป่ันสู่ฝันคนวัยมันส์ จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท
ถนน ปี 64 สนาม 3

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070097 09/07/2021

915
ค่าพิธีกรป่ันสู่ฝันคนวัยมันส์ จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท
ถนน ปี 64 สนาม 3

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070098 09/07/2021

1376 ผู้ด าเนินรายการฟังเสียงประเทศไทย ไตรมาส 3/2564 802,500.00         160,500.00             802,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กาแฟด า จ ากัด 160,500.00          บริษัท กาแฟด า จ ากัด 160,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070100 12/07/2021

1988
ขออนุมัติจัดซ้ือ พร้อมเปล่ียนอุปกรณ์  SENSER  TEMPERATURE 
SENSER

7,222.50            7,222.50                7,222.50            เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด 7,222.50             บริษัท แอร์โค จ ากัด 7,222.50                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070101 12/07/2021

1424 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพันธ์ุ (เดือน พฤษภาคม 2564) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 1,500.00             นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070103 12/07/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2311 จัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานีฯ แม่ฮ่องสอน 357,740.00         350,000.00             357,740.00        เฉพาะเจาะจง นายโสภณ เทพยายน 350,000.00          นายโสภณ เทพยายน 350,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070104 12/07/2021

1425 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กัลยาณมิตร (เดือน พฤษภาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 600.00                นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070106 12/07/2021

1426 ค่าบริการอ่ืนๆ นายพิชญ์พงษ์  ปล้ืมเย็น (เดือน พฤษภาคม 2564) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 1,500.00             นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070107 12/07/2021

1427 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสราวุฒิ  สิงหวรรณุรัตน์ (เดือน พฤษภาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 300.00                นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070108 12/07/2021

1428 ค่าบริการอ่ืนๆ นายรณเดช  วรสิงห์ (เดือน พฤษภาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย รณเดช วรสิงห์ 300.00                นาย รณเดช วรสิงห์ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070109 12/07/2021

1429 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเกรียงศักด์ิ  มาลัย (เดือน พฤษภาคม 2564) 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 3,000.00             นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070110 12/07/2021

1430 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอับดุลย์ลา  โสฬส (เดือน พฤษภาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อับดุลย์ลา โสฬส 300.00                นาย อับดุลย์ลา โสฬส 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070111 12/07/2021

1431 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนที  ผ่องเผือก (เดือน พฤษภาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นที  ผ่องเผือก 600.00                นาย นที  ผ่องเผือก 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070112 12/07/2021

1432 ค่าบริการอ่ืนๆ นาย วสันต์  จันทร์ฉาย (เดือน พฤษภาคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 900.00                นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070113 12/07/2021

1433 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอวยชัย  วงษ์เอ่ียม (เดือน พฤษภาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 300.00                นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070114 12/07/2021

1434 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวัฒนา  อมิธิดาจรูญ (เดือน พฤษภาคม 2564) 2,400.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 2,400.00             นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070115 12/07/2021

1435 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนพัฒน์  มีเสม (เดือน พฤษภาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนพัฒน์ มีเสม 300.00                นาย ธนพัฒน์ มีเสม 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070116 12/07/2021

830 จัดหาพัสดุ  Card : INPUT/OUTPUT EVS XT3 900,000.01         813,200.00             813,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วี มีเดีย เอ จ ากัด 813,200.00          บริษัท วี มีเดีย เอ จ ากัด 813,200.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070117 12/07/2021

3184
ผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC (Closed Captions) ละคร ผัดไทย
 สูตรลับลิขิตฝัน

7,200.00            7,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 7,200.00             น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070120 12/07/2021

2940
ค่าระบบ Automation workflow & video Transcode ส าหรับ
ช่อง VIPA และ platfrom อ่ืนๆ

4,000,000.00      3,980,000.00          4,000,000.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด,บริษัท ทรู
ซีบรอดคาส จ ากัด

3,980,000.00       บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 3,980,000.00              ราคาต่ าสุด PO2021070121 12/07/2021

3177
ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ Have A News Day (กค.-
ธค.64)

114,000.00         95,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นายไกรวิชญ์ ไท้ทอง 95,000.00           นายไกรวิชญ์ ไท้ทอง 95,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070123 12/07/2021

3183
ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ Have A News Day (กค.-
ธค.64)

114,000.00         95,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา พันพละ 95,000.00           นางสาวณัฐรดา พันพละ 95,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070124 12/07/2021

3180
ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ Have A News Day (กค.-
ธค.64)

108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทา แสนสุข 90,000.00           นางสาวสุนันทา แสนสุข 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070125 12/07/2021

206 ผู้ด าเนินรายการ คิดคลับส์ (ด.ญ.ณัฏฐณิชา แหล่งป่า) 171,000.00         171,000.00             171,000.00        เฉพาะเจาะจง ด.ญ.ณัฏฐณิชา แหล่งป่า 171,000.00          ด.ญ.ณัฏฐณิชา แหล่งป่า 171,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070127 12/07/2021

4054
เพ่ือใช้ด าเนินงานติดต้ังป้ายในหน่วยบริการฉีดวัคซีน Thai PBS - 
THG

277,412.00         277,412.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย มนตรี เรืองสุวรรณ์ 277,412.00          นาย มนตรี เรืองสุวรรณ์ 277,412.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070129 13/07/2021

3109 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ  Cool CRU จารย์เจ๋ง (S4) 250,380.00         250,380.00             250,380.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 250,380.00          บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 250,380.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070130 12/07/2021

200
จัดท าเพลงและเสียงฉบับภาษาไทย รายการแอนิเมช่ันส าหรับเด็ก 
Julius Junior Series 1

472,940.00         472,940.00             472,940.00        เฉพาะเจาะจง หจก. ทริพเพิล พี วิช่ัน 472,940.00          หจก. ทริพเพิล พี วิช่ัน 472,940.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070131 12/07/2021

3179
ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ Have A News Day (กค.-
ธค.64)

111,000.00         92,500.00              112,500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส ขวัญฤทัย ชินบุญนาค 92,500.00           น.ส ขวัญฤทัย ชินบุญนาค 92,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070132 12/07/2021

3132
ผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC (Closed Captions) ภาพยนตร์
โทรทัศน์วันแม่แห่งชาติ ปี 2564

10,800.00          10,800.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 10,800.00           น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 10,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070134 08/07/2021

3130 ค่าเจ้าหน้าท่ีพร็อพและศิลปกรรม รายการคุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 18,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 12,000.00           นายอนุชา  สุจิรธนกูล 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070136 08/07/2021

643
ช่างแต่งหน้า ท าผม พิธีกร นักข่าวพลเมือง C-Site ไตรมาส 3-4 อริย์
ธัช

64,500.00          64,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง อริย์ธัช  คงคาใส 64,500.00           อริย์ธัช  คงคาใส 64,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070138 13/07/2021

912
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports เปิดแฟ้มศึกเรือยาว
ชิงจ้าวสายน้ า ตอนท่ี 7, 8 (เทป)

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00             น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070139 13/07/2021

913
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports เปิดแฟ้มศึกเรือยาว
ชิงจ้าวสายน้ า ตอนท่ี 7, 8 (เทป)

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070140 13/07/2021

1407
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์และข่าว
เท่ียง (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

48,200.00          4,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,200.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,200.00                     เร่งด่วน PO2021070141 13/07/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1402
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์และข่าว
เท่ียง (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

48,200.00          5,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 5,600.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 5,600.00                     เร่งด่วน PO2021070142 13/07/2021

1406
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์และข่าว
เท่ียง (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

48,200.00          9,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 9,800.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 9,800.00                     เร่งด่วน PO2021070143 13/07/2021

1401
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์และข่าว
เท่ียง (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

48,200.00          1,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,400.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,400.00                     เร่งด่วน PO2021070144 13/07/2021

1400
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์และข่าว
เท่ียง (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

48,200.00          1,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,100.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,100.00                     เร่งด่วน PO2021070145 13/07/2021

1405
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์และข่าว
เท่ียง (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

48,200.00          5,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 5,600.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 5,600.00                     เร่งด่วน PO2021070146 13/07/2021

1410
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์และข่าว
เท่ียง (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

48,200.00          4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,500.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,500.00                     เร่งด่วน PO2021070147 13/07/2021

1404
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์และข่าว
เท่ียง (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

48,200.00          3,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 3,100.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 3,100.00                     เร่งด่วน PO2021070148 13/07/2021

2315 จัดหาชุดควบคุมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 128,400.00         128,400.00             128,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จ 128,400.00          บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จ 128,400.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070149 14/07/2021

3126 ค่าผู้ช่วยผู้ก ากับ รายการ Class one ทางฉัน-ฝันเธฮ (S4) 234,000.00         234,000.00             234,000.00        เฉพาะเจาะจง นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 234,000.00          นางกนกภรณ์ ทิพโกมุท 234,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070150 14/07/2021

3124
ค่าอุปกรณ์กล้องพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ Class one ทางฉัน-ฝันเธฮ
 (S4)

455,000.00         455,000.00             455,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ธีรภัทร ก๋าค า 455,000.00          นาย ธีรภัทร ก๋าค า 455,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070151 14/07/2021

3122 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ Class one ทางฉัน-ฝันเธฮ (S4) 325,000.00         325,000.00             325,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ ทิพโกมุท 325,000.00          นาย นพคุณ ทิพโกมุท 325,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070152 14/07/2021

3010 ค่าผลิต รายการ  นักผจญเพลง REPLAY 5,850,000.03      5,842,200.00          5,850,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 5,842,200.00       บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 5,842,200.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070153 13/07/2021

3188 ค่าผู้ควบคุมและพัฒนาบท ด้านบทละคร ณ ขณะเหงา 80,000.00          80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายสรรัตน์  จิรบวรวิสุทธ์ิ 80,000.00           นายสรรัตน์  จิรบวรวิสุทธ์ิ 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070154 14/07/2021

1627
ชุดตรวจเช้ือโควิด-19 (Rapid Test Kid Covid-19) เพ่ือใช้ในการ
ตรวจคัดกรองการติดเช้ือโควิดให้กับพนักงาน

101,650.00         101,650.00             101,650.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ออบิทส์ ดีวีแอล จ ากัด 101,650.00          บริษัท ออบิทส์ ดีวีแอล จ ากัด 101,650.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070155 14/07/2021

3154 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ข้อมูล รายการ ซ้ือเก่ง 112,000.00         48,000.00              112,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทิติยา ไชยานนท์ 48,000.00           นางสาวอาทิติยา ไชยานนท์ 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070156 14/07/2021

1409
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์และข่าว
เท่ียง (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

48,200.00          3,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 3,100.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 3,100.00                     เร่งด่วน PO2021070158 14/07/2021

1673 พัฒนาโปรแกรมคลินิก ส.ส.ท. 25,000.00          25,000.00              25,000.00          เฉพาะเจาะจง นายยุทธพงษ์  ว่องไววุฒิ 25,000.00           นายยุทธพงษ์  ว่องไววุฒิ 25,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070159 15/07/2021

3845 ค่าบริการเช่าใช้ระบบ ChatMe : Chatbot solution for ALTV 26,750.00          26,750.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท แชท มี จ ากัด 26,750.00           บริษัท แชท มี จ ากัด 26,750.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070160 15/07/2021

4058 เพ่ือจัดจ้างผลิตป้ายข้อมูลผู้สนับสนุนน้ าด่ืมภายในหน่วยฉีดวัคซีน 2,311.20            2,311.20                -                   เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 2,311.20             ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 2,311.20                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070161 15/07/2021

916 ค่าเช่าอุปกรณ์ LiveU ถทส. ป่ันสู่ฝันฯ จักรยานถนน ปี 64 จ.จันทบุรี 44,940.00          44,940.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 44,940.00           บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 44,940.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070162 15/07/2021

1997 ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมป๊ัม CDP-03 37,450.00          37,450.00              37,450.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค พลัส ทูเก็ตเตอ 37,450.00           บริษัท เพอร์เฟค พลัส ทูเก็ตเตอ 37,450.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070163 15/07/2021

2004 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าเย็นสแตนเลส แบบ 2 ก๊อก 7,383.00            7,383.00                7,383.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 7,383.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 7,383.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070164 15/07/2021

2003 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมพ้ืนทางเข้าด้านหน้า อาคาร A 2,354.00            2,354.00                2,354.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,354.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,354.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070165 15/07/2021

2010 ซ่อมรถยนต์ทะบเฺยน 3 กธ7528 12,380.00          12,380.00              12,380.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 12,380.00           บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 12,380.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070166 15/07/2021

2013 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้เอกสารห้องผู้บริหาร อาคาร A ช้ันท่ี 4 12,660.24          12,660.24              12,660.24          เฉพาะเจาะจง บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) 12,660.24           บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) 12,660.24                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070167 15/07/2021

3846 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ Wireless Intercom 63,799.99          63,799.99              63,799.99          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกาย อีควิปเ 63,799.99           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกาย อีควิปเ 63,799.99                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070169 15/07/2021

4052 จ้างตัดต่องานในหนังสือรายกงานประจ าปี63 65,000.00          65,000.00              5,000.00            เฉพาะเจาะจง นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 65,000.00           นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 65,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070171 15/07/2021

2321 จัดหาคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ สถานีฯ อุบลราชธานี 17,762.00          17,762.00              17,162.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสีลม วี-เทค 17,762.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสีลม วี-เทค 17,762.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070174 15/07/2021

2000 ส าหรับใช้งานเลขานุการรองผอ.ส.ส.ท. อาคาร A ช้ัน 4 7,864.50            7,864.50                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 7,864.50             บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 7,864.50                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070177 16/07/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3827
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบรายงานผลข้อมูลสถิติท่ีอยู่ภายใต้
แบรนด์ไทยพีบีเอส (Thai PBS Dashboards Analy

920,200.00         920,200.00             920,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บลิชเทค จ ากัด 920,200.00          บริษัท บลิชเทค จ ากัด 920,200.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070180 19/07/2021

3847
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วงสถานการณ์ COVID-19 
(1-30 มิ.ย. 64) กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน

53,500.00          53,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 53,500.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 53,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070181 19/07/2021

1996 ขออนุมัติจัดซ้ือไวนิล 130 ตารางเมตร 20,865.00          20,865.00              20,865.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพลท คอร์เนอร์ จ ากัด 20,865.00           บริษัท เพลท คอร์เนอร์ จ ากัด 20,865.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070182 19/07/2021

2012 ซ้ือประกันภัย รถทะเบียน 53-7669 33,892.25          33,892.25              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มห 33,892.25           บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มห 33,892.25                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070183 19/07/2021

2001 ส าหรับใช้งานยืมคืนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,474.40            8,474.40                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 8,474.40             บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 8,474.40                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070184 19/07/2021

2007 งานเปล่ียนหลอดไฟ ขอนแก่น 13,360.00          13,360.00              13,360.00          เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 13,360.00           นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 13,360.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070185 19/07/2021

2008 จัดหาโปรแกรมส าหรับใช้งานฝ่ายกราฟิก ปี 64 319,737.40         319,737.40             319,737.40        เฉพาะเจาะจง บริษัท เนิรบส์แฟคเทอร์ จ ากัด 319,737.40          บริษัท เนิรบส์แฟคเทอร์ จ ากัด 319,737.40                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070186 19/07/2021

2326
จัดจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือวัด ย่ีห้อ Tektronix รุ่น PSM5120 UPS 
Power Meter

58,850.00          58,850.00              58,850.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม 58,850.00           บริษัทเอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม 58,850.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070187 19/07/2021

717 จัดหาผู้ประสานงานรายการก(ล)างเมือง มิถุนายน 2564 เพ่ิมเติม 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณพณ หะรารักษ์ 20,000.00           คุณพณ หะรารักษ์ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070190 13/07/2021

639 โปรดิวเซอร์ควบคุมด้านการผลิตและถ่ายท าสารคดีทางสังคม 100,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายเจริญกูล   เฉลียวเกรียงไกร 100,000.00          นายเจริญกูล   เฉลียวเกรียงไกร 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070191 19/07/2021

640 โปรดิวเซอร์ควบคุมยุทธศาสตร์ด้านเน้ือหา 100,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 100,000.00          นาย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070192 19/07/2021

3127 ค่าผู้ก ากับ รายการ Class one ทางฉัน-ฝันเธฮ (S4) 325,000.00         325,000.00             325,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสิทธานต์ ฉลองธรรม 325,000.00          นายสิทธานต์ ฉลองธรรม 325,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070193 15/07/2021

1437 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 33,384.00          33,384.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 33,384.00           บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 33,384.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070195 20/07/2021

3152 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ข้อมูล รายการ ซ้ือเก่ง 160,000.00         112,000.00             160,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 112,000.00          นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 112,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070199 20/07/2021

3185 ค่าผลิตโครงฉาก  Have A News Day (เร่งด่วน) 11,170.80          11,170.80              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอด ออน จ ากัด 11,170.80           บริษัท แอด ออน จ ากัด 11,170.80                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070201 05/07/2021

3186 ค่าผู้รับผลิตงานปร้ินต์จากผ้า รายการ Have A News Day (เร่งด่วน) 17,976.00          17,976.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ควิกไซน์ จ ากัด 17,976.00           บริษัท ควิกไซน์ จ ากัด 17,976.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070202 05/07/2021

2873 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โรงเรียนนานาช่าง (Season 2) 156,000.00         12,000.00              156,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 12,000.00           นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070203 02/07/2021

3159 ค่าเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณภาพรายการ (กค.-ธค.64) 108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นายฟาอิซ รัมภักด์ิ 90,000.00           นายฟาอิซ รัมภักด์ิ 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070204 14/07/2021

3160 ค่าเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณภาพรายการ (กค.-ธค.64) 108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลินี เทียนไทย 90,000.00           นางสาวชาลินี เทียนไทย 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070205 14/07/2021

3163 ค่าเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณภาพรายการ (กค.-ธค.64) 108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว คุณาภรณ์ กล่ินอุบล 90,000.00           นางสาว คุณาภรณ์ กล่ินอุบล 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070206 14/07/2021

3165 ค่าเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณภาพรายการ (กค.-ธค.64) 108,000.00         90,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ยุภาพร เวชกามา 90,000.00           นางสาว ยุภาพร เวชกามา 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070207 14/07/2021

183 รายการ เด็ก ป่ัน โลก ไตรมาส 4/2564 600,000.00         600,000.00             600,000.00        เฉพาะเจาะจง มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไท 600,000.00          มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไท 600,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070208 20/07/2021

175
รายการ แอนิเมช่ัน ปังปอนด์ กับ เพ่ือนใหม่จากป่าลึก ไตรมาส 
2/2564

1,391,000.00      1,391,000.00          1,391,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วิธิตา แอนิเมช่ัน จ ากัด 1,391,000.00       บริษัท วิธิตา แอนิเมช่ัน จ ากัด 1,391,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070209 20/07/2021

1674 คลินิก ส.ส.ท. เดือนมิถุนายน 2564 438,891.50         438,891.50             438,891.50        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 438,891.50          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 438,891.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070210 20/07/2021

4059 เพ่ือใช้แปลและท า subtitle รายการส่งประกวดรางวัลต่างประเทศ 9,107.00            9,107.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวญาศศิภาส์  สุกใส 9,107.00             นางสาวญาศศิภาส์  สุกใส 9,107.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070211 20/07/2021

1220 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      185,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ หาญประจวบ 185,000.00          นายกิตติศักด์ิ หาญประจวบ 185,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070212 20/07/2021

1225 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      370,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง นายธิติพงศ์ ใบหอม 370,000.00          นายธิติพงศ์ ใบหอม 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070213 20/07/2021

1216 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      370,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง รวีภัทร์  จงไพบูลย์กิจ 370,000.00          รวีภัทร์  จงไพบูลย์กิจ 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070214 20/07/2021

1215 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      370,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุพงศ์ จิตต์เมือง 370,000.00          นายสุพงศ์ จิตต์เมือง 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070215 20/07/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1213 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      185,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง สิทธิชัย  เรียบร้อย 185,000.00          สิทธิชัย  เรียบร้อย 185,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070216 20/07/2021

1222 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      185,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ ขามกุลา 185,000.00          นายพิทักษ์ ขามกุลา 185,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070217 20/07/2021

1219 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      370,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง อภิชาติ  ศรีจ าปา 370,000.00          อภิชาติ  ศรีจ าปา 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070218 20/07/2021

1218 ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร 4,810,000.00      370,000.00             4,810,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน 370,000.00          นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน 370,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070219 20/07/2021

4062 เพ่ือซ้ือพ้ืนท่ีส่ือประชาสัมพันธ์องค์การ 56,175.00          56,175.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จ ากัด 56,175.00           บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จ ากัด 56,175.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070220 21/07/2021

1985 ขออนุมัติจัดซ้ือถังต้มน้ าไฟฟ้า ดิจิตอล โปร 8.5 ลิตร 13,770.00          13,770.00              13,770.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จ ากัด 13,770.00           บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จ ากัด 13,770.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070221 21/07/2021

3120 ค่าผลิต รายการ  ซ้ือเก่ง ไตรมาส 3-2564 2,400,000.07      2,100,000.06          2,400,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จ ากัด 2,100,000.06       บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จ ากัด 2,100,000.06              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070222 22/07/2021

907 MA ระบบเคร่ืองตัดต่อ Avid Media Composer ฝ่ายตัดต่อรายการฯ 400,000.00         395,900.00             400,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค กรุ๊ป 395,900.00          บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล เทค กรุ๊ป 395,900.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070223 21/07/2021

602 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 3-4/2564 1,820,000.00      280,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย กมล หอมกล่ิน 280,000.00          นาย กมล หอมกล่ิน 280,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070224 21/07/2021

604 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 3-4/2564 1,820,000.00      140,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย กฤษฎา กุลขัว 140,000.00          นาย กฤษฎา กุลขัว 140,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070225 21/07/2021

603 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 3-4/2564 1,820,000.00      140,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย กีรติ โชติรัตน์ 140,000.00          นาย กีรติ โชติรัตน์ 140,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070226 21/07/2021

605 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 3-4/2564 1,820,000.00      140,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายปฏิญญา ปัญญายศ 140,000.00          นายปฏิญญา ปัญญายศ 140,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070227 21/07/2021

598 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 3-4/2564 1,820,000.00      280,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายพงศ์เผ่า อากาศสุภา 280,000.00          นายพงศ์เผ่า อากาศสุภา 280,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070228 21/07/2021

599 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 3-4/2564 1,820,000.00      140,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายพลรวัฒน์ ดวงเข็ม 140,000.00          นายพลรวัฒน์ ดวงเข็ม 140,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070229 21/07/2021

600 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 3-4/2564 1,820,000.00      210,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง คุณยุทธพรหม  สมใจ 210,000.00          คุณยุทธพรหม  สมใจ 210,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070230 21/07/2021

601 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 3-4/2564 1,820,000.00      280,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายลายสือ กงประโคน 280,000.00          นายลายสือ กงประโคน 280,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070231 21/07/2021

2019 งานปรับปรุง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติราชกาลท่ี10 ศูนย์ขอนแก่น 26,500.00          280,000.00             26,500.00          เฉพาะเจาะจง นายลายสือ กงประโคน 280,000.00          นายลายสือ กงประโคน 280,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070231 21/07/2021

606 ผู้ผลิตรายการชีวิตนอกกรุง ไตรมาส 3-4/2564 1,820,000.00      210,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ ชูวิชัย 210,000.00          นายวิโรจน์ ชูวิชัย 210,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070232 21/07/2021

608 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ ไตรมาส 3-4/64 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายกูยิ อีแต 100,000.00          นายกูยิ อีแต 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070233 21/07/2021

615 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ ไตรมาส 3-4/64 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ปุณยนุชษ์  แซ่ล้ิม 100,000.00          น.ส. ปุณยนุชษ์  แซ่ล้ิม 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070234 21/07/2021

611 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ ไตรมาส 3-4/64 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย ศักด์ิชัย  แสงดี 100,000.00          นาย ศักด์ิชัย  แสงดี 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070235 21/07/2021

614 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ ไตรมาส 3-4/64 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย คัมภีร์  สุขเปรม 100,000.00          นาย คัมภีร์  สุขเปรม 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070236 21/07/2021

609 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ ไตรมาส 3-4/64 800,000.00         80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายเพาซี ยะซิง 80,000.00           นายเพาซี ยะซิง 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070237 21/07/2021

613 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ ไตรมาส 3-4/64 800,000.00         80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ สายวัน 80,000.00           นายชาญวิทย์ สายวัน 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070238 21/07/2021

607 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ ไตรมาส 3-4/64 800,000.00         80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนิตา แซ่ซี 80,000.00           นางสาว ธนิตา แซ่ซี 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070239 21/07/2021

610 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ ไตรมาส 3-4/64 800,000.00         80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อัครวุฒิ  สุขยะฤกษ์ 80,000.00           นาย อัครวุฒิ  สุขยะฤกษ์ 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070240 21/07/2021

612 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ ไตรมาส 3-4/64 800,000.00         80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อัยการ  หลีมานัน 80,000.00           นาย อัยการ  หลีมานัน 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070241 21/07/2021

617 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์องศาเหนือ ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภาณุภัทร  กาญจนระพีพงษ์ 100,000.00          นาย ภาณุภัทร  กาญจนระพีพงษ์ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070242 21/07/2021

618 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์องศาเหนือ ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชาญณรงค์  วรรณสอน 100,000.00          นาย ชาญณรงค์  วรรณสอน 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070243 21/07/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

619 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์องศาเหนือ ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง คุณเจริญชัย ตรีธนะกิตติ 100,000.00          คุณเจริญชัย ตรีธนะกิตติ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070244 21/07/2021

622 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์องศาเหนือ ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสร้อยแก้ว ค ามาลา 100,000.00          นางสาวสร้อยแก้ว ค ามาลา 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070245 21/07/2021

623 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์องศาเหนือ ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ชเลฝัน  ดิษฐ์ผู้ดี 100,000.00          น.ส. ชเลฝัน  ดิษฐ์ผู้ดี 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070246 21/07/2021

620 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์องศาเหนือ ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง อนุชา ตาดี 100,000.00          อนุชา ตาดี 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070247 21/07/2021

616 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์องศาเหนือ ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย สรวิชญ์  หงษ์พาเวียน 100,000.00          นาย สรวิชญ์  หงษ์พาเวียน 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070248 21/07/2021

621 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์องศาเหนือ ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ภัทรเกียรติทวี 100,000.00          นายทินภัทร ภัทรเกียรติทวี 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070249 21/07/2021

629 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         120,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย ประวิทย์ ตอพล 120,000.00          นาย ประวิทย์ ตอพล 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070250 21/07/2021

630 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         120,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์ จันทร์ปัญญา 120,000.00          นายจักรพันธ์ จันทร์ปัญญา 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070251 21/07/2021

626 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายนพพล ช่วยต้ัว 100,000.00          นายนพพล ช่วยต้ัว 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070252 21/07/2021

624 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย จันทร์ตา 100,000.00          นายเฉลิมชัย จันทร์ตา 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070253 21/07/2021

625 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว ม่ิงขวัญ  ถือเหมาะ 100,000.00          นางสาว ม่ิงขวัญ  ถือเหมาะ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070254 21/07/2021

628 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายนาวา  ภิญโญยาง 100,000.00          นายนาวา  ภิญโญยาง 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070255 21/07/2021

631 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภาสกร สุขบุญญาสถิตย์ 100,000.00          นาย ภาสกร สุขบุญญาสถิตย์ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070256 21/07/2021

627 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ อยู่ดีมีแฮง ไตรมาส 3-4/2564 800,000.00         60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. อังคณา  พลครบุรี 60,000.00           น.ส. อังคณา  พลครบุรี 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070257 21/07/2021

1438 เคร่ืองเขียน 27,521.47          4,258.60                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 4,258.60             บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 4,258.60                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070258 22/07/2021

1255
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ Outsource 3 คน (เดือน 
มิถุนายน-ธันวาคม 2564)

404,460.00         346,680.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 346,680.00          บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 346,680.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070259 22/07/2021

3114 ค่าผู้ด าเนินรายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว 256,800.00         256,800.00             256,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขจิตร สุขใจ จ ากัด 256,800.00          บริษัท สุขจิตร สุขใจ จ ากัด 256,800.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070260 09/07/2021

1439 เคร่ืองเขียน 27,521.47          17,560.74              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 17,560.74           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 17,560.74                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070261 22/07/2021

3236 ค่าผู้ช่วยผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 144,000.00         84,000.00              144,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพัฒนสิญจน์ ภักดีพลระชัย 84,000.00           นายพัฒนสิญจน์ ภักดีพลระชัย 84,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070262 22/07/2021

3241
ค่าเจ้าหน้าท่ีวางแผนและดูแลกองถ่าย รายการ โรงเรียนนานาช่าง 
(S3)

54,000.00          31,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรตะวัน รักการ 31,500.00           นางสาวแพรตะวัน รักการ 31,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070263 22/07/2021

3221 ค่าอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 144,000.00         84,000.00              216,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณัชนพ นากสุก 84,000.00           นายณัชนพ นากสุก 84,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070264 22/07/2021

3227 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 30,000.00          17,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 17,500.00           นายมารุต เนียมท้วม 17,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070265 22/07/2021

3223 ค่าผู้ด าเนินรายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 60,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 30,000.00           คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070266 22/07/2021

3111
ค่าสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์และจ้าหน้าท่ี/ตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  
รายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว

2,340,732.00      462,240.00             2,340,732.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 462,240.00          บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 462,240.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070267 09/07/2021

3231 ค่าผู้ด าเนินรายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 60,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 40,000.00           หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070268 22/07/2021

3229 ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 12,000.00          7,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 7,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 7,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070269 22/07/2021

3224 ค่าผู้จัดท าข้อมูล รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 48,000.00          28,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.มณีรัตน์ ยมกกุล 28,000.00           น.ส.มณีรัตน์ ยมกกุล 28,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070270 22/07/2021

3235 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 144,000.00         84,000.00              144,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 84,000.00           นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 84,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070271 22/07/2021

3239 ค่าผู้เขียนบทและสร้างสรรค์ รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 144,000.00         84,000.00              144,000.00        เฉพาะเจาะจง นางวัชรินทร์ คันทะชา 84,000.00           นางวัชรินทร์ คันทะชา 84,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070272 22/07/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3194 ค่าผู้ลงเสียงบรรยาย รายการ โรคซ่อนโลก Planetdemic 5,000.00            5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย จักรกฤษณ์ หาญวิชัย 5,000.00             นาย จักรกฤษณ์ หาญวิชัย 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070273 22/07/2021

3195 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โรคซ่อนโลก Planetdemic 45,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายวีระพรรณ ถาวร 45,000.00           นายวีระพรรณ ถาวร 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070274 22/07/2021

3193 ค่าผู้ก ากับและเขียนบท รายการ โรคซ่อนโลก Planetdemic 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายสุธีร์ เรืองโรจน์ 20,000.00           นายสุธีร์ เรืองโรจน์ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070275 22/07/2021

3191 ค่าผู้จัดท าข้อมูล รายการ ภาคภูมิไทย Pride of Thailand  S2 41,000.00          41,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริอร เผือกภู่แก้ว 41,000.00           น.ส.สิริอร เผือกภู่แก้ว 41,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070277 22/07/2021

3308 ค่าพาก์เสียงบรรยาย รายการ   “ Olympic Focus” (Re Edit) 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.นารีโกะ สมบูรณ์ 10,000.00           น.ส.นารีโกะ สมบูรณ์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070278 22/07/2021

3313 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.ต้น 15,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 15,000.00           นางสาวดนภัค บุญทนาวงศ์ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070279 22/07/2021

3310 ค่าผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิต รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.ต้น 15,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ เพชรสัมฤทธ์ิ 15,000.00           นายศรายุทธ เพชรสัมฤทธ์ิ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070280 22/07/2021

3311 ค่าผู้ควบคุมการผลิต รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.ต้น 80,000.00          80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสวนีย์ อุทุมมา 80,000.00           นางสาวสวนีย์ อุทุมมา 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070281 22/07/2021

3312 ค่าผู้ตรวจคุณภาพเน้ือหา รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.ต้น 60,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00           นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070282 22/07/2021

3189 ค่าผู้ควบคุมและพัฒนาบท ด้านจิตวิทยา  ละคร ณ ขณะเหงา 80,000.00          80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสด์ิ 80,000.00           นายภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสด์ิ 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070283 19/07/2021

2327 จัดหา Change-over Switch ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 33,576.60          33,576.60              33,576.60          เฉพาะเจาะจง บริษัทพี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวช 33,576.60           บริษัทพี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวช 33,576.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070284 22/07/2021

720 เพ่ือจ้างผู้ประสานงานผลิตรายการกลางเมือง 100,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง คุณพณ หะรารักษ์ 100,000.00          คุณพณ หะรารักษ์ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070286 22/07/2021

3205 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ คนสู้โรค 90,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 60,000.00           นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070287 22/07/2021

3203 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ คนสู้โรค 122,500.00         100,000.00             122,500.00        เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 100,000.00          นายมานิตย์  คุณชุมภู 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070288 22/07/2021

719 จัดหาผู้ประสานงานรายการก(ล)างเมือง 180,000.00         150,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง ภาสกร  อินทุมาร 150,000.00          ภาสกร  อินทุมาร 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070289 22/07/2021

2328 จัดจ้างแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง สถานีฯ ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4,260.74            4,260.74                4,260.74            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4,260.74             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4,260.74                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070290 22/07/2021

1403
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์และข่าว
เท่ียง (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

48,200.00          4,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 4,200.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 4,200.00                     เร่งด่วน PO2021070292 14/07/2021

2006 งานก าจัดปลวก ศูนย์เชียงใหม่ 21,935.00          21,935.00              21,935.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 21,935.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 21,935.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070293 22/07/2021

1408
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์และข่าว
เท่ียง (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

48,200.00          5,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 5,600.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 5,600.00                     เร่งด่วน PO2021070294 14/07/2021

2005 งานก าจัดปลวกและแมลง ศูนย์ขอนแก่น 7,000.00            7,000.00                7,000.00            เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 7,000.00             นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 7,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070295 22/07/2021

2014 ขออนุมัติซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง 14,466.40          14,466.40              14,466.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 14,466.40           บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 14,466.40                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070296 22/07/2021

2015 ขออนุมัติซ้ือขายึดถาดรอง Keyboard 8,560.00            8,560.00                8,560.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) 8,560.00             บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) 8,560.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070297 22/07/2021

2016 ขออนุมัติจัดซ้ือThinker Connect กระดานอัจฉริยะแบบ Clip-On 44,940.00          44,940.00              44,940.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 44,940.00           บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 44,940.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070298 22/07/2021

3139 ค่าผู้ด าเนินรายการ HAVE A  NEWS DAY (กค.-กย.64) 159,000.00         87,000.00              159,000.00        เฉพาะเจาะจง ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 87,000.00           ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 87,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070299 22/07/2021

3142 ค่าผู้ด าเนินรายการ HAVE A  NEWS DAY (กค.-กย.64) 159,000.00         87,000.00              159,000.00        เฉพาะเจาะจง หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 87,000.00           หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 87,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070300 22/07/2021

3144 ค่าผู้ด าเนินรายการ HAVE A  NEWS DAY (กค.-กย.64) 117,000.00         69,000.00              117,000.00        เฉพาะเจาะจง เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 69,000.00           เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 69,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070301 22/07/2021

3150 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ HAVE A  NEWS DAY (กค.-กย.64) 50,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 40,000.00           น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070302 22/07/2021

3147 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ HAVE A  NEWS DAY (กค.-กย.64) 50,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 40,000.00           นายมารุต เนียมท้วม 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070303 22/07/2021

3146
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ HAVE A  NEWS DAY 
(กค.-กย.64)

135,000.00         90,000.00              135,000.00        เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 90,000.00           อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070304 22/07/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1625 ของใช้ในส านักงาน 17,976.00          17,976.00              17,976.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 17,976.00           บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 17,976.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070305 23/07/2021

3113 ค่าผู้ควบคุมการผลิตและสร้างสรรค์  รายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว 1,746,240.00      1,746,240.00          1,746,240.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท 3344 จ ากัด 1,746,240.00       บริษัท 3344 จ ากัด 1,746,240.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070307 09/07/2021

3112
ค่าสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์และจ้าหน้าท่ี/ตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  
รายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว

2,340,732.00      1,878,492.00          2,340,732.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 1,878,492.00       บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 1,878,492.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070308 09/07/2021

208 ผู้ก ากับและสร้างสรรค์รายการ คิดคลับส์ (นายสาธิต แก้วกันยา) 270,000.00         225,000.00             270,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสาธิต  แก้วกันยา 225,000.00          นายสาธิต  แก้วกันยา 225,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070309 27/07/2021

210 ผู้ก ากับศิลป์ รายการคิดคลับส์ (นายธนกฤต อังโขรัมย์) 156,000.00         130,000.00             156,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ธนกฤต อังโขรัมย์ 130,000.00          นาย ธนกฤต อังโขรัมย์ 130,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070310 27/07/2021

840 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Grnerator) ฝ่ายช่างภาพ 1,926,000.00      1,712,000.00          1,926,000.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ จ ากัด
,บริษัท น าแสงเอ็นจิเนีย จ ากัด , บริษัท
 โอเรียลทัลเวิร์ด จ ากัด, บริษัท เซาธ์

1,712,000.00       บริษัท สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ จ าก 1,712,000.00              ราคาต่ าสุด PO2021070311 27/07/2021

214
ค่าผลิตรายการ นิทานต่ืนนอน  GRANDMA กับ จ าไม ไตรมาส 
3-4/2564

375,000.00         375,000.00             375,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ อบอุ่น 375,000.00          นายสุเมธ อบอุ่น 375,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070312 27/07/2021

1411
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายฉาก รายการ
สารพันล่ันทุ่ง กรณีเร่งด่วน

4,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 4,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 4,000.00                     เร่งด่วน PO2021070313 27/07/2021

1436
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายฉาก รายการ
สารพันล่ันทุ่ง กรณีเร่งด่วน

2,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 2,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 2,000.00                     เร่งด่วน PO2021070314 27/07/2021

1628 ขออนุมัติจัดซ้ือเต็นท์ผ้าใบ 34,240.00          33,812.00              33,812.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 33,812.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 33,812.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070315 27/07/2021

2017 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองมือวัดไฟฟ้า 34,240.00          34,240.00              34,240.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธวัสส์ โซลูช่ัน จ ากั 34,240.00           บริษัท พันธวัสส์ โซลูช่ัน จ ากั 34,240.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070316 27/07/2021

917
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมบริษัทไทยคม จ ากัด (มหาชน) มิ.ย. 
2564

1,498,847.31      1,498,847.31          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1,498,847.31       บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 1,498,847.31              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070317 27/07/2021

3321
ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ Have A News Day (กค.-
ธค.64)

99,000.00          90,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชาภัทร เฉลยสุข 90,000.00           น.ส.ณิชาภัทร เฉลยสุข 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070318 27/07/2021

2011 ซ่อมรถ DSNG ทะเบียน 93-9339 70,700.00          70,700.00              70,700.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 70,700.00           บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 70,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070319 27/07/2021

2021 งานปรับปรุงซุ้ม ร. 10 ศูนย์เชียงใหม่ 11,823.50          11,823.50              11,823.50          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 11,823.50           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 11,823.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070322 27/07/2021

2333 จัดจ้างร้ือถอนแผงสายอากาศระบบอนาล็อค สถานีบึงกาฬ 35,000.00          35,000.00              35,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท 149 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 35,000.00           บริษัท 149 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 35,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070323 27/07/2021

2329
จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช

3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070324 27/07/2021

2330 จัดจ้างแก้ไขประตูร้ัวหน้าโกดังเก็บของ สถานีฯ สิงห์บุรี 9,500.00            9,500.00                9,500.00            เฉพาะเจาะจง นายนิกร แป้นน้อย 9,500.00             นายนิกร แป้นน้อย 9,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070325 27/07/2021

4055
เพ่ือผลิตและติดต้ังป้ายข้อมูลภายในหน่วยบริการฉีดวัคซีน Thai PBS
 - THG

48,000.00          48,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายวศิน ค้อจันทา 48,000.00           นายวศิน ค้อจันทา 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070326 27/07/2021

2331
จัดจ้างย้ายท่อน้ ายา และอ่ืนๆ ของเคร่ืองปรับอากาศ สถานีอาคารใบ
หยก 2

5,000.00            5,000.00                5,000.00            เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิชัย วัตถะภรณ์ 5,000.00             นายศักด์ิชัย วัตถะภรณ์ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070327 29/07/2021

920
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports ชาวเขาจ้าวความเร็ว
 Road To The Champions ตอนท่ี 1 (เทป)

4,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 4,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070328 22/07/2021

2009 Upgade Ram for MacPro และ iMac Pro ส านักส่ือใหม่ 145,520.00         145,520.00             145,520.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 145,520.00          บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 145,520.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070329 29/07/2021

4061 เพ่ือซ้ือพ้ืนท่ีส่ือประชาสัมพันธ์องค์การ 64,200.00          64,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.แบรนด์เอจ มาร์เก็ตต้ิง รีซอร์สเ 64,200.00           บจก.แบรนด์เอจ มาร์เก็ตต้ิง รีซอร์สเ 64,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070331 29/07/2021

68
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการเช่าชุดอุปกรณ์ส าหรับการท าข่าว/
รายงานสด  15 ก.ค. 64 - 15 พ.ค. 65

474,780.40         47,478.04              474,780.40        เฉพาะเจาะจง บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 47,478.04           บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 47,478.04                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070332 29/07/2021

1624
จ้างเหมาบริการงานสนับสนุหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโร
นา นอกโรงพยาบาล ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยพีบีเ

282,865.00         282,865.00             274,379.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด 282,865.00          บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด 282,865.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070333 29/07/2021

3317
ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โลกหลังโควิด Disruption 
(Re-edit)

72,000.00          72,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อิสระพงศ์ ปะนาโส 72,000.00           นาย อิสระพงศ์ ปะนาโส 72,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070334 29/07/2021

3319 ค่าผู้ลงเสียงบรรยาย รายการ โลกหลังโควิด Disruption (Re-edit) 10,700.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เขย่ง ก้าว กระโดด ทริปเป้ิล 10,000.00           บริษัท เขย่ง ก้าว กระโดด ทริปเป้ิล 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070336 29/07/2021

2020 จัดหาหมึก HP ส าหรับใช้งาน Call Center ฝ่ายบริหารท่ัวไป 4,911.30            4,911.30                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 4,911.30             บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 4,911.30                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070337 29/07/2021

3318 ค่าผู้ก ากับรายการ โลกหลังโควิด Disruption (Re-edit) 40,000.00          7,415.10                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากัด 7,415.10             บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากัด 7,415.10                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070338 29/07/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2024 สเปรย์แอลกอฮอล์ 20 ลิตร จ านวน 20 แกลอน 40,000.00          40,000.00              40,000.00          เฉพาะเจาะจง ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 40,000.00           ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070339 29/07/2021

3133
รายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass  (กรกฎาคม – กันยายน 
2564 )

4,600,000.79      500,000.09             4,600,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 500,000.09          บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 500,000.09                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070343 29/07/2021

3135
รายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass  (กรกฎาคม – กันยายน 
2564 )

4,600,000.79      500,000.09             4,600,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 500,000.09          บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 500,000.09                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070344 29/07/2021

3134
รายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass  (กรกฎาคม – กันยายน 
2564 )

4,600,000.79      450,000.08             4,600,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 450,000.08          บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 450,000.08                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070345 29/07/2021

718 เพ่ือจ้างผู้ผลิตรายการกลางเมือง ไตรมาส3-4/64 1,800,000.01      1,800,000.01          -                   เฉพาะเจาะจง บจก.มูฟว่ีส์ แม็ทเทอร์ 1,800,000.01       บจก.มูฟว่ีส์ แม็ทเทอร์ 1,800,000.01              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070347 29/07/2021

523
การออกแบบเคร่ืองมือวิจัยและวิเคราะห์การน าเสนอเน้ือหาตาม
วาระหลักขององค์กร ปี 2564

977,900.00         954,450.00             977,900.00        เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัย รามค าแหง 954,450.00          มหาวิทยาลัย รามค าแหง 954,450.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070348 29/07/2021

364 จัดจ้างวิเคราะห์ผังรายการและผลการด าเนินงานด้วยสถิติ 500,000.00         500,000.00             500,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ปุญญภณ เทพประสิทธ์ิ 500,000.00          นาย ปุญญภณ เทพประสิทธ์ิ 500,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070349 29/07/2021

638 ผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีชุดผู้ประกอบการ 150,000.00         150,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายพลรวัฒน์ ดวงเข็ม 150,000.00          นายพลรวัฒน์ ดวงเข็ม 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070350 29/07/2021

861 ชุดโคมไฟ-ปล๊ัก และสายไฟ ฝ่ายก ากับงานแสง 600,000.01         580,000.01             599,895.50        ประกาศเชิญชวน
บริษัท โอเค วิลเล่ียม จ ากัด ,บริษ ท ไอ
 แคม พลัส จ ากัด

580,000.01          บริษัท โอเค วิลเล่ียม จ ากัด 580,000.01                สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ีต่ าสุด PO2021070351 29/07/2021

634 ผู้ผลิตสารคดีชุดผู้ประกอบการ 1,400,000.00      280,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย กฤษฎา กุลขัว 280,000.00          นาย กฤษฎา กุลขัว 280,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070352 29/07/2021

635 ผู้ผลิตสารคดีชุดผู้ประกอบการ 1,400,000.00      275,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายพลรวัฒน์ ดวงเข็ม 275,000.00          นายพลรวัฒน์ ดวงเข็ม 275,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070353 29/07/2021

633 ผู้ผลิตสารคดีชุดผู้ประกอบการ 1,400,000.00      275,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย กีรติ โชติรัตน์ 275,000.00          นาย กีรติ โชติรัตน์ 275,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070354 29/07/2021

636 ผู้ผลิตสารคดีชุดผู้ประกอบการ 1,400,000.00      275,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย กีรติ โชติรัตน์ 275,000.00          นาย กีรติ โชติรัตน์ 275,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070355 29/07/2021

637 ผู้ผลิตสารคดีชุดผู้ประกอบการ 1,400,000.00      280,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายปฏิญญา ปัญญายศ 280,000.00          นายปฏิญญา ปัญญายศ 280,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070356 29/07/2021

3314 ค่าทีมถ่ายท าต่างประเทศ  รายการ  “ Olympic Focus” (Re Edit) 340,000.00         340,000.00             340,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากัด 340,000.00          บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 340,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070357 30/07/2021

3187 บรรณาธิกร ซีรีส์โทรทัศน์แนว Court Story และ Investigative 420,000.00         420,000.00             420,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสรรัตน์  จิรบวรวิสุทธ์ิ 420,000.00          นายสรรัตน์  จิรบวรวิสุทธ์ิ 420,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070358 30/07/2021

1990
ขออนุมัติจัดจ้างงานติดต้ังกระจกกันความร้อน อาคาร A ช้ัน 4 ห้อง 
ผอ. ส.ส.ท.

134,041.04         134,041.04             134,041.04        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย-เยอรมันสเปเชียลต้ีกลาส 134,041.04          บริษัท ไทย-เยอรมันสเปเชียลต้ีกลาส 134,041.04                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070362 30/07/2021

3307
ค่าผู้สร้างสรรค์และตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ   “ Olympic 
Focus” (Re Edit)

166,920.00         166,920.00             166,920.00        เฉพาะเจาะจง บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม 166,920.00          บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม 166,920.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070363 27/07/2021

3232 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 240,000.00         140,000.00             240,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ชัญญพัชร์ ชิงชาญ 140,000.00          นางสาว ชัญญพัชร์ ชิงชาญ 140,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070364 23/07/2021

207 ผู้ก ากับและสร้างสรรค์รายการ คิดคลับส์ (นายสาธิต แก้วกันยา) 270,000.00         45,000.00              270,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสาธิต  แก้วกันยา 45,000.00           นายสาธิต  แก้วกันยา 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070365 31/07/2021

209 ผู้ก ากับศิลป์ รายการคิดคลับส์ (นายธนกฤต อังโขรัมย์) 156,000.00         26,000.00              156,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ธนกฤต อังโขรัมย์ 26,000.00           นาย ธนกฤต อังโขรัมย์ 26,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070366 31/07/2021

4063 ผลิตและตัดต่องาน VTR ขอบคุณจากใจไทยพีบีเอส 20,000.00          20,000.00              20,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 20,000.00           นาย ธนเทพ  เทียมเทพ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070367 27/07/2021

3158 ค่าเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณภาพรายการ (กค.-ธค.64) 108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นายฟาอิซ รัมภักด์ิ 18,000.00           นายฟาอิซ รัมภักด์ิ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070368 31/07/2021

3164 ค่าเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณภาพรายการ (กค.-ธค.64) 108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ยุภาพร เวชกามา 18,000.00           นางสาว ยุภาพร เวชกามา 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070369 31/07/2021

3161 ค่าเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณภาพรายการ (กค.-ธค.64) 108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลินี เทียนไทย 18,000.00           นางสาวชาลินี เทียนไทย 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070370 31/07/2021

3162 ค่าเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณภาพรายการ (กค.-ธค.64) 108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว คุณาภรณ์ กล่ินอุบล 18,000.00           นางสาว คุณาภรณ์ กล่ินอุบล 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070371 31/07/2021

3182
ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ Have A News Day (กค.-
ธค.64)

114,000.00         19,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรดา พันพละ 19,000.00           นางสาวณัฐรดา พันพละ 19,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070372 31/07/2021

3129 ค่าเจ้าหน้าท่ีพร็อพและศิลปกรรม รายการคุยให้คิด ไตรมาส 2-3/64 18,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 6,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070373 31/07/2021

3240
ค่าเจ้าหน้าท่ีวางแผนและดูแลกองถ่าย รายการ โรงเรียนนานาช่าง 
(S3)

54,000.00          22,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรตะวัน รักการ 22,500.00           นางสาวแพรตะวัน รักการ 22,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070374 31/07/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3226 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 30,000.00          12,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 12,500.00           นายมารุต เนียมท้วม 12,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070375 31/07/2021

3230 ค่าผู้ด าเนินรายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 60,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 20,000.00           หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070376 31/07/2021

3228 ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 12,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 5,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070377 31/07/2021

3225 ค่าผู้จัดท าข้อมูล รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 48,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.มณีรัตน์ ยมกกุล 20,000.00           น.ส.มณีรัตน์ ยมกกุล 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070378 31/07/2021

3083 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ  Cool CRU จารย์เจ๋ง (S3) 20,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรภร เก่งสกุล 15,000.00           น.ส.ภัทรภร เก่งสกุล 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070379 31/07/2021

3085 ค่าเจ้าหน้าท่ี Co-Producer รายการ  Cool CRU จารย์เจ๋ง (S3) 24,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 18,000.00           น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070380 31/07/2021

3081 ค่าผู้เขียนบท รายการ  Cool CRU จารย์เจ๋ง (S3) 32,000.00          32,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัชนันท์ ศรีแนน 32,000.00           นางสาวณภัชนันท์ ศรีแนน 32,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070381 31/07/2021

3155 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ข้อมูล รายการ ซ้ือเก่ง 112,000.00         64,000.00              112,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทิติยา ไชยานนท์ 64,000.00           นางสาวอาทิติยา ไชยานนท์ 64,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070382 31/07/2021

3153 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ข้อมูล รายการ ซ้ือเก่ง 16,000.00          16,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายชัยจักร  ทวยุทธานนท์ 16,000.00           นายชัยจักร  ทวยุทธานนท์ 16,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070383 31/07/2021

3172
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ล าดับภาพ รายการ Have A News Day 
(กค.-ธค.64)

210,000.00         35,000.00              210,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ เพียงกลาง 35,000.00           นายธิติวุฒิ เพียงกลาง 35,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070384 31/07/2021

73
เจ้าหน้าท่ีตัดต่อประจ าศูนย์ฯ และ รายการ 2องศา ท ามาหากิน ดิน
ฟ้าอากาศ

31,533.00          22,000.00              31,533.00          เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อรุณรัตน์ 22,000.00           นายณัฐพล อรุณรัตน์ 22,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070385 31/07/2021

3174
ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ Have A News Day (กค.-
ธค.64)

138,000.00         23,000.00              138,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธิดา ศรีช่วย 23,000.00           น.ส. ณัฐธิดา ศรีช่วย 23,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070386 31/07/2021

3176
ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ Have A News Day (กค.-
ธค.64)

114,000.00         19,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นายไกรวิชญ์ ไท้ทอง 19,000.00           นายไกรวิชญ์ ไท้ทอง 19,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070387 31/07/2021

3178
ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ Have A News Day (กค.-
ธค.64)

111,000.00         18,500.00              112,500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส ขวัญฤทัย ชินบุญนาค 18,500.00           น.ส ขวัญฤทัย ชินบุญนาค 18,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070388 31/07/2021

3181
ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ Have A News Day (กค.-
ธค.64)

108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทา แสนสุข 18,000.00           นางสาวสุนันทา แสนสุข 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070389 31/07/2021

3220 ค่าอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 144,000.00         60,000.00              216,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณัชนพ นากสุก 60,000.00           นายณัชนพ นากสุก 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070390 20/07/2021

3234 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 144,000.00         60,000.00              144,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 60,000.00           นายอุทิศ จิตร์อารีย์ 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070391 20/07/2021

3171
ค่าเจ้าหน้าท่ี ALTV Content Creator (lnfo & Graphic Design) 
(กค.- ธค.64)

114,000.00         19,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวประภารัตน์ เรืองประชุม 19,000.00           นางสาวประภารัตน์ เรืองประชุม 19,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070392 31/07/2021

3168 ค่าเจ้าหน้าท่ี ALTV Content Creator (Social) (กค.-ธค.64) 108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑาทิพย์ น่ิมนวล 18,000.00           นางสาวจุฑาทิพย์ น่ิมนวล 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070393 31/07/2021

3157 ค่าเจ้าหน้าท่ีประสานงาน  (กค.-ธค.64) 114,000.00         19,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว พิมสิริ นิลเกิดเย็น 19,000.00           นางสาว พิมสิริ นิลเกิดเย็น 19,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070394 31/07/2021

3167 ค่าเจ้าหน้าท่ี ALTV Content Creator (Video) (กค.-ธค.64) 108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย รัตนพล  ทิพย์มะณี 18,000.00           นาย รัตนพล  ทิพย์มะณี 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070395 31/07/2021

3192 ค่าผลิตเส้ือ Thai PBS Road to Olympic (เร่งด่วน) 49,755.00          49,755.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท คลิกชันนารี จ ากัด 49,755.00           บริษัท คลิกชันนารี จ ากัด 49,755.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070397 17/07/2021

3238 ค่าผู้เขียนบทและสร้างสรรค์ รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 144,000.00         60,000.00              144,000.00        เฉพาะเจาะจง นางวัชรินทร์ คันทะชา 60,000.00           นางวัชรินทร์ คันทะชา 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070399 31/07/2021

3233 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 240,000.00         100,000.00             240,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ชัญญพัชร์ ชิงชาญ 100,000.00          นางสาว ชัญญพัชร์ ชิงชาญ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070400 31/07/2021

3237 ค่าผู้ช่วยผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 144,000.00         60,000.00              144,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพัฒนสิญจน์ ภักดีพลระชัย 60,000.00           นายพัฒนสิญจน์ ภักดีพลระชัย 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070401 31/07/2021

3222 ค่าผู้ด าเนินรายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 60,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 30,000.00           คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070402 31/07/2021

3320
ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ Have A News Day (กค.-
ธค.64)

99,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชาภัทร เฉลยสุข 9,000.00             น.ส.ณิชาภัทร เฉลยสุข 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070403 31/07/2021

3251 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม  รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 330,000.00         50,000.00              330,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 50,000.00           นายมารุต เนียมท้วม 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070404 31/07/2021

3250 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 330,000.00         50,000.00              330,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 50,000.00           น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070405 31/07/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3249
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 
3-4/64

300,000.00         50,000.00              300,000.00        เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 50,000.00           อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070406 31/07/2021

3136
รายการ ห้องเรียนติวเข้ม U Easy Pass  (กรกฎาคม – กันยายน 
2564 )

4,600,000.79      3,150,000.54          4,600,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 3,150,000.54       บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 3,150,000.54              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070407 21/07/2021

524 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายกูยิ อีแต 80,000.00           นายกูยิ อีแต 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070408 01/07/2021

784 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ปุณยนุชษ์  แซ่ล้ิม 60,000.00           น.ส. ปุณยนุชษ์  แซ่ล้ิม 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070409 01/07/2021

802 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ศักด์ิชัย  แสงดี 60,000.00           นาย ศักด์ิชัย  แสงดี 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070410 01/07/2021

844 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย คัมภีร์  สุขเปรม 40,000.00           นาย คัมภีร์  สุขเปรม 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070411 01/07/2021

868 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายเพาซี ยะซิง 40,000.00           นายเพาซี ยะซิง 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070412 01/07/2021

1152 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ สายวัน 40,000.00           นายชาญวิทย์ สายวัน 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070413 01/07/2021

1623 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนิตา แซ่ซี 40,000.00           น.ส.ธนิตา แซ่ซี 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070414 01/07/2021

1710 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อัครวุฒิ  สุขยะฤกษ์ 40,000.00           นาย อัครวุฒิ  สุขยะฤกษ์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070415 01/07/2021

1817 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ แลต๊ะแลใต้ Q1-2/2564 800,000.00         40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อัยการ  หลีมานัน 40,000.00           นาย อัยการ  หลีมานัน 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070416 01/07/2021

3256 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 7,200.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070417 31/07/2021

3286 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 4,800.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070418 31/07/2021

3300 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 3,600.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070419 31/07/2021

3290 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 4,800.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070420 31/07/2021

3265 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,800.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070421 31/07/2021

3269 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 3,600.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070422 31/07/2021

3261 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 6,000.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070423 31/07/2021

3276 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 6,000.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070424 31/07/2021

3145
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ HAVE A  NEWS DAY 
(กค.-กย.64)

135,000.00         45,000.00              135,000.00        เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 45,000.00           อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070425 31/07/2021

3282 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 7,200.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070426 31/07/2021

3253 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 504,000.00         45,000.00              504,000.00        เฉพาะเจาะจง นางภัคนันท์ ธนาศรม 45,000.00           นางภัคนันท์ ธนาศรม 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070427 31/07/2021

3252 ค่าผู้ด าเนินรายการ วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 504,000.00         47,000.00              504,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 47,000.00           น.ส.ชไมพร   เห็นประเสริฐ 47,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070428 31/07/2021

3151 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ข้อมูล รายการ ซ้ือเก่ง 160,000.00         48,000.00              160,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 48,000.00           นางสาวกาญจนา ปลอดกรรม 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070429 31/07/2021

3148 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ HAVE A  NEWS DAY (กค.-กย.64) 50,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 10,000.00           นายมารุต เนียมท้วม 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070430 31/07/2021

3149 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ HAVE A  NEWS DAY (กค.-กย.64) 50,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 10,000.00           น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070431 31/07/2021

3143 ค่าผู้ด าเนินรายการ HAVE A  NEWS DAY (กค.-กย.64) 117,000.00         48,000.00              117,000.00        เฉพาะเจาะจง เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 48,000.00           เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070432 31/07/2021

3138 ค่าผู้ด าเนินรายการ HAVE A  NEWS DAY (กค.-กย.64) 159,000.00         69,000.00              159,000.00        เฉพาะเจาะจง ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 69,000.00           ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 69,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070433 31/07/2021

2525 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         4,500.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 4,500.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070434 31/07/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3141 ค่าผู้ด าเนินรายการ HAVE A  NEWS DAY (กค.-กย.64) 159,000.00         69,000.00              159,000.00        เฉพาะเจาะจง หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 69,000.00           หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 69,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070435 31/07/2021

3204 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ คนสู้โรค 90,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 30,000.00           นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070437 31/07/2021

3196 ค่าผู้ด าเนินรายการ คนสู้โรค 294,000.00         48,000.00              294,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 48,000.00           น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070438 31/07/2021

3214 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 44,100.00          1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 1,800.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070440 31/07/2021

3219 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 44,100.00          2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 2,700.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070441 31/07/2021

3218 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 44,100.00          2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 2,700.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070442 31/07/2021

3212 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 44,100.00          900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 900.00                น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070443 31/07/2021

2500 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,800.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070444 31/07/2021

2514 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         900.00                   116,100.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 900.00                คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070445 31/07/2021

3076 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ รู้เท่ารู้ทัน ไตรมาส 2-3/64 15,000.00          2,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 2,500.00             น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 2,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070446 31/07/2021

1026
ค่าบริการาข้อมูลข่าวสารและภาพวีดีโอ Thompson Reuter 
ประจ าปี 2564

7,673,992.92      1,846,072.02          7,673,992.92      เฉพาะเจาะจง บจ. ธอมสัน รอยเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 1,846,072.02       บจ. ธอมสัน รอยเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 1,846,072.02              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070447 01/07/2021

3199 ค่าผู้สร้างสรรค์การถ่ายภาพ รายการ คนสู้โรค 294,000.00         12,000.00              294,000.00        เฉพาะเจาะจง ศุภฤกษ์   ใบทอง 12,000.00           ศุภฤกษ์   ใบทอง 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070448 31/07/2021

3202 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ คนสู้โรค 122,500.00         22,500.00              122,500.00        เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 22,500.00           นายมานิตย์  คุณชุมภู 22,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070449 31/07/2021

4161
ค่าแต่งหน้า-ท าผม-จัดหาเส้ือผ้า พิธีกรรายการสารพันล่ันทุ่ง(บางเขน)
 30 มิ.ย.64 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

15,800.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 9,000.00             นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 9,000.00                     เร่งด่วน PO2021070452 30/07/2021

4159
ค่าแต่งหน้า-ท าผม-จัดหาเส้ือผ้า พิธีกรรายการสารพันล่ันทุ่ง(บางเขน)
 30 มิ.ย.64 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

15,800.00          3,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 3,400.00             คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 3,400.00                     เร่งด่วน PO2021070453 30/07/2021

4160
ค่าแต่งหน้า-ท าผม-จัดหาเส้ือผ้า พิธีกรรายการสารพันล่ันทุ่ง(บางเขน)
 30 มิ.ย.64 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

15,800.00          3,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 3,400.00             นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 3,400.00                     เร่งด่วน PO2021070454 30/07/2021

3334
ค่าพากย์ภาษา (จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย) รายการมาโดะเจแปน
 ชุด Journeys In Japan S.2

20,400.00          4,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณพีรศักด์ิ เกษร 4,200.00             คุณพีรศักด์ิ เกษร 4,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070455 31/07/2021

3337
ค่าพากย์ภาษา (จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย) รายการมาโดะเจแปน
 ชุด Journeys In Japan S.2

31,800.00          6,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย จักรกฤษณ์ หาญวิชัย 6,600.00             นาย จักรกฤษณ์ หาญวิชัย 6,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070457 31/07/2021

3335
ค่าพากย์ภาษา (จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย) รายการมาโดะเจแปน
 ชุด Journeys In Japan S.2

13,800.00          3,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณ สุมาลี  สุธีรธรรม 3,600.00             คุณ สุมาลี  สุธีรธรรม 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070458 31/07/2021

3327
ค่าพากย์ภาษา (จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย) รายการมาโดะเจแปน
 ชุด Journeys In Japan S.2

19,200.00          4,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณภัคภูมิ ล้ิมมานะสถาพร 4,200.00             คุณภัคภูมิ ล้ิมมานะสถาพร 4,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070459 31/07/2021

3329
ค่าพากย์ภาษา (จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย) รายการมาโดะเจแปน
 ชุด Journeys In Japan S.2

19,200.00          4,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางกรกรัณย์ ชงสกุล 4,800.00             นางกรกรัณย์ ชงสกุล 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070460 31/07/2021

3331
ค่าพากย์ภาษา (จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย) รายการมาโดะเจแปน
 ชุด Journeys In Japan S.2

19,200.00          4,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณสรยุทธ โสตถิลักษณ์ 4,200.00             คุณสรยุทธ โสตถิลักษณ์ 4,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070461 31/07/2021

1349
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070462 02/07/2021

1372
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      60,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 60,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070463 09/07/2021

1362
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070464 16/07/2021

1350
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070465 23/07/2021

1351
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070466 30/07/2021

70 จ้างทีมผลิต รายการ 2องศา นวัตวิถีนอกห้องเรียน เดือน ก.ค. 64 1,430,055.00      1,430,055.00          158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 1,430,055.00       บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 1,430,055.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070467 15/07/2021

3101 รายการ  MindTraveller 7,000,000.01      7,000,000.03          7,000,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชิ แคลน จ ากัด 7,000,000.03       บริษัท อาชิ แคลน จ ากัด 7,000,000.03              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021070468 29/07/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3175
ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูลและครีเอทีฟ รายการ Have A News Day (กค.-
ธค.64)

138,000.00         115,000.00             138,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธิดา ศรีช่วย 115,000.00          น.ส. ณัฐธิดา ศรีช่วย 115,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080001 01/08/2021

3309
ค่าผู้สร้างสรรค์และตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ ห้องเรียนติวเข้ม 
ม.ต้น

130,000.00         130,000.00             130,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบง อุทุมมา 130,000.00          นางสาวบุษบง อุทุมมา 130,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080002 01/08/2021

1631 จัดซ้ือชุดตรวจคัดกรอง COVID-19 (Rapid Antigen Test) 280,000.00         252,000.00             280,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกอู่ทอง จ ากัด 252,000.00          บริษัท เอกอู่ทอง จ ากัด 252,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080003 02/08/2021

2018 จ้างจัดซุ้มถวายพระพร ร. 10 ศูนย์หาดใหญ่ ปี 64 28,355.00          28,355.00              28,355.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 28,355.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 28,355.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080004 02/08/2021

2023 ขออนุมัติซ้ือโช๊คเก้าอ้ี ผู้บริหาร 642.00              642.00                   642.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) 642.00                บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) 642.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080005 02/08/2021

2334 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ เชียงใหม่ 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080007 02/08/2021

3173
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ล าดับภาพ รายการ Have A News Day 
(กค.-ธค.64)

210,000.00         175,000.00             210,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธิติวุฒิ เพียงกลาง 175,000.00          นายธิติวุฒิ เพียงกลาง 175,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080008 01/08/2021

1051
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      56,100.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 56,100.00           ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 56,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080009 02/08/2021

1062
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      74,800.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน์  บุญทรง 74,800.00           คุณศรีรัตน์  บุญทรง 74,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080010 02/08/2021

1070
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      64,600.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 64,600.00           ฐาปนี คงบุตร 64,600.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080012 02/08/2021

3198 ค่าผู้ด าเนินรายการ คนสู้โรค 294,000.00         240,000.00             294,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 240,000.00          น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 240,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080013 02/08/2021

3201 ค่าผู้สร้างสรรค์การถ่ายภาพ รายการ คนสู้โรค 294,000.00         240,000.00             294,000.00        เฉพาะเจาะจง ศุภฤกษ์   ใบทอง 240,000.00          ศุภฤกษ์   ใบทอง 240,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080014 02/08/2021

1049
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      19,900.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 19,900.00           ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 19,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080015 02/08/2021

1116
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      23,200.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 23,200.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 23,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080016 02/08/2021

1089
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      102,300.00             5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 102,300.00          คุณกฤติยา  แพนลา 102,300.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080017 02/08/2021

1031
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      62,700.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 62,700.00           คุณบุญมา  คงประเสริฐ 62,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080018 02/08/2021

1127
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      61,800.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 61,800.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 61,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080019 02/08/2021

1101
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      11,800.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง นาย ภวัต  สิริบวรชัย 11,800.00           นาย ภวัต  สิริบวรชัย 11,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080020 02/08/2021

660 Future Journalist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64อติรุจ 18,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อติรุจ  ดือเระ 18,000.00           นาย อติรุจ  ดือเระ 18,000.00                   เร่งด่วน PO2021080023 02/08/2021

658 Future Journalist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64 อโนมา 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาง อโนมา  สอนบาลี 6,000.00             นาง อโนมา  สอนบาลี 6,000.00                     เร่งด่วน PO2021080024 02/08/2021

657 Future Journalist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64 วิชญ์ชนนท์ 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง ด.ช. วิชญ์ชนนท์  ปิติชัยธนาโชติ 3,000.00             ด.ช. วิชญ์ชนนท์  ปิติชัยธนาโชติ 3,000.00                     เร่งด่วน PO2021080025 02/08/2021

656 Future Journalist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64 ณัฐพร 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 3,000.00             น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 3,000.00                     เร่งด่วน PO2021080026 02/08/2021

655 Future Journalist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64 ปิยวัฒน์ 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ปิยวัฒน์  สีแตงสุก 3,000.00             นาย ปิยวัฒน์  สีแตงสุก 3,000.00                     เร่งด่วน PO2021080027 02/08/2021

654 Future Journalist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64 ธีทัต 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธีทัต  จันทราพิชิต 3,000.00             นาย ธีทัต  จันทราพิชิต 3,000.00                     เร่งด่วน PO2021080028 02/08/2021

652 Future Journalist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64  ทิพากร 4,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 4,000.00             น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 4,000.00                     เร่งด่วน PO2021080029 02/08/2021

659 Future Journalist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64 พริม 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. พริม  มณีโชติ 6,000.00             น.ส. พริม  มณีโชติ 6,000.00                     เร่งด่วน PO2021080030 02/08/2021

653 Future Journalist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64  สมิตานัน 3,500.00            3,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. สมิตานัน  หยงสตาร์ 3,500.00             น.ส. สมิตานัน  หยงสตาร์ 3,500.00                     เร่งด่วน PO2021080031 02/08/2021

651 Columnist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64  นวลน้อย 4,500.00            4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลน้อย  ธรรมเสถียร 4,500.00             น.ส. นวลน้อย  ธรรมเสถียร 4,500.00                     เร่งด่วน PO2021080032 02/08/2021

เดือนสิงหาคม 2564



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

650 Columnist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64  นิศาชล 4,500.00            4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นิศาชล  ค าลือ 4,500.00             น.ส. นิศาชล  ค าลือ 4,500.00                     เร่งด่วน PO2021080033 02/08/2021

644
ช่างแต่งหน้า ท าผม พิธีกร นักข่าวพลเมืองC-Site กรณีจ าเป็นเร่งด่วน
 เดือน ก.ค. 64 อริย์ธัช

12,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อริย์ธัช  คงคาใส 6,000.00             อริย์ธัช  คงคาใส 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080034 02/08/2021

646 Columnist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64  ประจักษ์ 9,000.00            4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ประจักษ์ ก้องกีรติ 4,500.00             นาย ประจักษ์ ก้องกีรติ 4,500.00                     เร่งด่วน PO2021080035 02/08/2021

645 Columnist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64  เกรียงศักด์ิ 4,500.00            4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศักด์ิ  ธีระโกวิทขจร 4,500.00             นาย เกรียงศักด์ิ  ธีระโกวิทขจร 4,500.00                     เร่งด่วน PO2021080036 02/08/2021

648 Columnist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64  วีรพร 9,000.00            9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วีรพร  นิติประภา 9,000.00             น.ส. วีรพร  นิติประภา 9,000.00                     เร่งด่วน PO2021080037 02/08/2021

647 Columnist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64  ษัษฐรัมย์ 9,000.00            9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ษัษฐรัมย์  ธรรมบุษดี 9,000.00             นาย ษัษฐรัมย์  ธรรมบุษดี 9,000.00                     เร่งด่วน PO2021080038 02/08/2021

649 Columnist เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64  โรสนี 4,500.00            4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. โรสนี  แกสมาน 4,500.00             น.ส. โรสนี  แกสมาน 4,500.00                     เร่งด่วน PO2021080039 02/08/2021

661 Graphic Designer เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64 วณิชยา 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วณิชยา  ตันฑเสน 6,000.00             น.ส. วณิชยา  ตันฑเสน 6,000.00                     เร่งด่วน PO2021080040 02/08/2021

663 Graphic Designer เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64 วีระยุทธ 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีระยุทธ  กองต๊ิบ 6,000.00             นาย วีระยุทธ  กองต๊ิบ 6,000.00                     เร่งด่วน PO2021080041 02/08/2021

662 Graphic Designer เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64 นันท์ณิชา 12,000.00          10,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นันท์ณิชา  ศรีวุฒิ 10,500.00           น.ส. นันท์ณิชา  ศรีวุฒิ 10,500.00                   เร่งด่วน PO2021080042 02/08/2021

665 Photographer เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64 สายสุนีย์ 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 6,000.00             น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 6,000.00                     เร่งด่วน PO2021080043 02/08/2021

664 Photographer เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64 ณัฐนนท์ 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐนนท์  ณ นคร 30,000.00           นาย ณัฐนนท์  ณ นคร 30,000.00                   เร่งด่วน PO2021080044 02/08/2021

667 Photographer เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64 จิตติมา 6,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตติมา  หลักบุญ 3,000.00             น.ส. จิตติมา  หลักบุญ 3,000.00                     เร่งด่วน PO2021080045 02/08/2021

666 Photographer เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64 ศุภกิจ 6,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิจ  พิทักษ์บ้านโจด 3,000.00             นาย ศุภกิจ  พิทักษ์บ้านโจด 3,000.00                     เร่งด่วน PO2021080046 02/08/2021

668 Photographer เว็บDecode เร่งด่วน ก.ค. 64 พงศกร 9,000.00            9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย พงศกร  ตะเคียน 9,000.00             นาย พงศกร  ตะเคียน 9,000.00                     เร่งด่วน PO2021080047 02/08/2021

2022 จ้างท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ด้านใน ศูนย์เชียงใหม่ 19,260.00          19,260.00              19,260.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 19,260.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 19,260.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080048 02/08/2021

2032 ส าหรับใช้งาน BU ภัยพิบัติฯ 3,969.70            3,969.70                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 3,969.70             บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 3,969.70                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080049 03/08/2021

2028 ส าหรับใช้งานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 17,655.00          17,655.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 17,655.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 17,655.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080050 03/08/2021

2030 ส าหรับใช้งาน HR และส่วนกลางอาคาร A ช้ัน 4 16,692.00          16,692.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 16,692.00           บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 16,692.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080051 03/08/2021

2025 จ้างประดับธง ถวายพระพร ร. 10 รอบก าแพง ศูนย์หาดใหญ่ ปี 64 22,181.10          22,181.10              22,181.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 22,181.10           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 22,181.10                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080052 03/08/2021

721 เพ่ือจ้างผู้ให้ค าแนะน าพัฒนารายการกลางเมือง 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ภาสกร  อินทุมาร 30,000.00           ภาสกร  อินทุมาร 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080053 02/08/2021

28 นักเขียนเฉพาะกิจ 180,000.00         27,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 27,500.00           น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 27,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080054 02/08/2021

215 ค่าผลิตรายการ นิทานต่ืนนอน (มิราเคิล มัชรูม) ไตรมาส 3-4/2564 1,444,500.00      1,444,500.00          1,444,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 1,444,500.00       บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 1,444,500.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080055 04/08/2021

216 ค่าผลิตรายการ วันน้ี กินอะไรดีนะ ไตรมาส 3-4/2564 1,000,000.17      1,000,000.17          1,000,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 1,000,000.17       บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 1,000,000.17              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080056 03/08/2021

217 ค่าผลิตรายการ ART BOX กล่องน้ีมีอะไร...? ไตรมาส 3-4/2564 1,000,000.17      1,000,000.17          1,000,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 1,000,000.17       บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 1,000,000.17              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080057 03/08/2021

921
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports ศึกควายเหล็ก Road
 To The Champions ตอนท่ี 1 (เทป)

4,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 4,000.00             น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080058 02/08/2021

922
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports ศึกควายเหล็ก Road
 To The Champions ตอนท่ี 1 (เทป)

4,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 4,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080059 02/08/2021

218 ค่าผลิตรายการ The Alphabet’s Fun ไตรมาส 3-4/2564 1,500,000.04      1,500,000.04          1,500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 1,500,000.04       บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 1,500,000.04              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080060 04/08/2021

1630 เก้าอ้ีพนักพิง เกรดA สีน้ าเงิน 500 ตัว 93,625.00          93,625.00              93,625.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ่มทอง ไทยพลาสติก จ ากัด 93,625.00           บริษัท กุ่มทอง ไทยพลาสติก จ ากัด 93,625.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080061 03/08/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2031 จัดหา Toner ส าหรับใช้งานภายใน ส.ส.ท. 48,107.20          48,107.20              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 48,107.20           บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 48,107.20                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080062 03/08/2021

2026
จัดหาลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual 
Private Network)

349,890.00         349,890.00             349,890.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 349,890.00          บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 349,890.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080063 03/08/2021

4056
เพ่ือด าเนินการแปลและท า Subtitle รายการส าหรับส่งประกวด
ต่างประเทศ

5,617.50            5,617.50                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ศศิพัฒน์ จ ากัด 5,617.50             บริษัท ศศิพัฒน์ จ ากัด 5,617.50                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080064 04/08/2021

459 ผู้ผลิตส่ือออนไลน์ The North องศาเหนือ ไตรมาส 1-2/2564 800,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย นันทชัย  ภู่โพธ์ิเกตุ 20,000.00           นาย นันทชัย  ภู่โพธ์ิเกตุ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080065 04/08/2021

32 นักเขียนเฉพาะกิจ 150,000.00         25,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายกวี จงกิจถาวร 25,000.00           นายกวี จงกิจถาวร 25,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080066 02/08/2021

2335 จัดจ้างเปล่ียนคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ สถานีฯเชียงราย 13,375.00          13,375.00              13,375.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย แอร์ คอน 13,375.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย แอร์ คอน 13,375.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080067 04/08/2021

923 จัดหาเทป LTO, ; วัสดุบันทึกส่ือ 163,710.00         160,500.00             163,710.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 160,500.00          บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 160,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080068 04/08/2021

846
ซ้ืออุปกรณ์ Auto Power distribution unit ทดแทนอุปกรณ์เดิมท่ี
เส่ือมสภาพ

374,500.00         360,000.00             374,500.00        ประกาศเชิญชวน
บริษัท เอสเอ็นบี เทค จ ากัด ,บริษัท ภู
กิจ พลัสส์ จ ากัด

360,000.00          บริษัท เอสเอ็นบี เทค จ ากัด 360,000.00                สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ีต่ าสุด PO2021080069 04/08/2021

3242 ค่าผลิตรายการ The Speech Idol  (กรกฎาคม – กันยายน 2564 ) 1,950,000.06      1,050,000.03          1,950,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มี มอร์ จ ากัด 1,050,000.03       บริษัท มี มอร์ จ ากัด 1,050,000.03              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080070 05/08/2021

221 ค่าผลิตรายการ สนุก สะกด ไตรมาส 3-4/2564 1,380,300.00      1,380,000.40          1,380,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 1,380,000.40       บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 1,380,000.40              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080072 04/08/2021

3328
ค่าพากย์ภาษา (จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย) รายการมาโดะเจแปน
 ชุด Journeys In Japan S.2

19,200.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณภัคภูมิ ล้ิมมานะสถาพร 15,000.00           คุณภัคภูมิ ล้ิมมานะสถาพร 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080073 09/08/2021

3330
ค่าพากย์ภาษา (จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย) รายการมาโดะเจแปน
 ชุด Journeys In Japan S.2

19,200.00          14,400.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางกรกรัณย์ ชงสกุล 14,400.00           นางกรกรัณย์ ชงสกุล 14,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080074 09/08/2021

3332
ค่าพากย์ภาษา (จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย) รายการมาโดะเจแปน
 ชุด Journeys In Japan S.2

19,200.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณสรยุทธ โสตถิลักษณ์ 15,000.00           คุณสรยุทธ โสตถิลักษณ์ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080075 09/08/2021

3333
ค่าพากย์ภาษา (จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย) รายการมาโดะเจแปน
 ชุด Journeys In Japan S.2

20,400.00          16,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณพีรศักด์ิ เกษร 16,200.00           คุณพีรศักด์ิ เกษร 16,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080076 09/08/2021

3336
ค่าพากย์ภาษา (จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย) รายการมาโดะเจแปน
 ชุด Journeys In Japan S.2

13,800.00          10,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณ สุมาลี  สุธีรธรรม 10,200.00           คุณ สุมาลี  สุธีรธรรม 10,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080077 09/08/2021

3338
ค่าพากย์ภาษา (จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย) รายการมาโดะเจแปน
 ชุด Journeys In Japan S.2

31,800.00          25,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย จักรกฤษณ์ หาญวิชัย 25,200.00           นาย จักรกฤษณ์ หาญวิชัย 25,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080078 09/08/2021

3339
ค่าพากย์ภาษา (จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย) รายการมาโดะเจแปน
 ชุด Journeys In Japan S.2

13,800.00          10,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณอรวรรณ แดงบุญเรือง 10,200.00           คุณอรวรรณ แดงบุญเรือง 10,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080079 09/08/2021

3354 ค่าส่ังท าของท่ีระลึก  รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง 97,316.50          97,316.50              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 97,316.50           บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 97,316.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080080 09/08/2021

222 ค่าผลิตรายการ เกมท้าภาษาไทย ไตรมาส 3-4/2564 3,250,000.24      3,250,000.24          3,250,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 3,250,000.24       บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 3,250,000.24              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080081 09/08/2021

3865
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 GenZ & Classical Musi

19,500.00          7,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา  ควรขจร 7,500.00             นางสาวณัฏฐา  ควรขจร 7,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080082 03/08/2021

3869
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 เท่ียวมีเร่ืองกับหมอบ

19,500.00          7,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายบัญชา พงษ์พาณิช 7,500.00             นายบัญชา พงษ์พาณิช 7,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080083 03/08/2021

3871
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 ทันส่ือ (ก.ค.-ก.ย.)

19,500.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 6,000.00             นาย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080084 03/08/2021

3873
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 พิกัดเพศ (ก.ค.-ก.ย.)

10,400.00          3,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 3,200.00             นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 3,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080085 03/08/2021

3878
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 ส่ือเปล่ียนโลก (ก.ค.

13,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางพลินี เสริมสินสิริ 5,000.00             นางพลินี เสริมสินสิริ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080086 03/08/2021

3879
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 พิกัดเพศ (ก.ค.-ก.ย.)

19,500.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดา ธราภาค 6,000.00             นางสาวรัชดา ธราภาค 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080087 03/08/2021

3882
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 Kids Hour (ก.ค.-ก.ย.

132,000.00         44,000.00              132,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 44,000.00           นางสาว วรรญา  ไชยโย 44,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080088 03/08/2021

223 รายการ GUARDIAN 5 ผู้พิทักษ์รักโลก ไตรมาส 3-4/2564 2,140,000.00      2,140,000.00          2,140,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 2,140,000.00       บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 2,140,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080089 09/08/2021

2961
ค่าโครงการจัดท าแผนและด าเนินการส่ือสารการตลาด (Marketing 
Communication)  ละคร “บุษบาลุยไฟ”

2,000,000.01      1,999,830.00          2,000,000.00      คัดเลือก
บริษัท พอสซิเบิล แล็บ จ ากัด ,บริษัท 
บล็อกอินเบรน จ ากัด

1,999,830.00       บริษัท พอสซิเบิล แล็บ จ ากัด 1,999,830.00              เกณฑ์คุณภาพและราคา PO2021080090 06/08/2021

932
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมบริษัทไทยคม จ ากัด (มหาชน) ก.ค. 
2564

743,909.94         743,909.94             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 743,909.94          บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 743,909.94                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080091 09/08/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1440 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวุฒิกร  จันทร์มณี (เดือน มิถุนายน 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จันทร์มณี 900.00                นาย วุฒิกร จันทร์มณี 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080092 09/08/2021

1441 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ์  เกษรบัว (เดือน มิถุนายน 2564) 5,100.00            5,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 5,100.00             นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 5,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080093 09/08/2021

1442 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเจตน์สุกฤษฎ์ิ  ค าทวี (เดือน มิถุนายน 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 2,100.00             นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080094 09/08/2021

1443 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมาน  ศรีเพ็ชร (เดือน มิถุนายน 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมาน ศรีเพ็ชร 600.00                นาย สมาน ศรีเพ็ชร 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080095 09/08/2021

1444 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนภา  วากย์เงินตรา 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นภา วากย์เงินตรา 300.00                นาย นภา วากย์เงินตรา 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080096 09/08/2021

1445 ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลัท  รัตนพนัง (เดือน มิถุนายน 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชลัท รัตนพนัง 2,100.00             นาย ชลัท รัตนพนัง 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080097 09/08/2021

1446 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเอกชัย  แสงฝาก (เดือน มิถุนายน 2564) 2,400.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกชัย แสงฝาก 2,400.00             นาย เอกชัย แสงฝาก 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080098 09/08/2021

1447 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนวัฒน์  ศรีเมือง (เดือน มิถุนายน 2564) 1,925.00            1,925.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 1,925.00             นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 1,925.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080099 09/08/2021

1448 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพันธ์ุ (เดือน มิถุนายน 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 2,100.00             นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080100 09/08/2021

1449 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กัลยาณมิตร (เดือน มิถุนายน 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 900.00                นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080101 09/08/2021

1450 ค่าบริการอ่ืนๆ นายพิชญ์พงษ์  ปล้ืมเย็น (เดือน มิถุนายน 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 300.00                นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080102 10/08/2021

1451 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสราวุฒิ  สิงหวรรณุรัตน์ (เดือน มิถุนายน 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 600.00                นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080103 10/08/2021

1452 ค่าบริการอ่ืนๆ นายรณเดช  วรสิงห์ (เดือน มิถุนายน 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย รณเดช วรสิงห์ 300.00                นาย รณเดช วรสิงห์ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080104 10/08/2021

1453 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเกรียงศักด์ิ  มาลัย (เดือน มิถุนายน 2564) 2,700.00            2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 2,700.00             นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080105 10/08/2021

1454 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอับดุลย์ลา  โสฬส (เดือน มิถุนายน 2564) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อับดุลย์ลา โสฬส 1,500.00             นาย อับดุลย์ลา โสฬส 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080106 10/08/2021

1455 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนที  ผ่องเผือก (เดือน มิถุนายน 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นที  ผ่องเผือก 900.00                นาย นที  ผ่องเผือก 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080107 10/08/2021

1456 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวสันต์  จันทร์ฉาย (เดือน มิถุนายน 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 2,100.00             นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080108 10/08/2021

1457 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอวยชัย  วงษ์เอ่ียม (เดือน มิถุนายน 2564) 2,400.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 2,400.00             นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080109 10/08/2021

1458 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวัฒนา  อมิธิดาจรูญ (เดือน มิถุนายน 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 2,100.00             นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080110 10/08/2021

1459 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนพัฒน์  มีเสม (เดือน มิถุนายน 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนพัฒน์ มีเสม 900.00                นาย ธนพัฒน์ มีเสม 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080111 10/08/2021

1460 ค่าบริการอ่ืนๆ นายกรวิสุทธ์ิ  ก๋งพยา (เดือน พฤษภาคม 2564) 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย กรวิสุทธ์ิ ก๋งพยา 3,000.00             นาย กรวิสุทธ์ิ ก๋งพยา 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080112 10/08/2021

1461 ค่าบริการอ่นๆ นายประกอบ  โลหกาญจน์ (เดือน พฤษภาคม 2564) 725.00              725.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ประกอบ โลหกาญจน์ 725.00                นาย ประกอบ โลหกาญจน์ 725.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080113 10/08/2021

1462 ค่าบริการอ่ืนๆ นายประกอบ  โลหกาญจน์ (เดือน มิถุนายน 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ประกอบ โลหกาญจน์ 1,200.00             นาย ประกอบ โลหกาญจน์ 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080114 10/08/2021

1463 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนิวัฒน์  ต๋าแบน (เดือน มิถุนายน 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 600.00                นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080115 10/08/2021

3885
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วงสถานการณ์ COVID-19  
(1-31 ก.ค. 64) กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน

31,500.00          31,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 31,500.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 31,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080116 10/08/2021

2337
จัดหาอะไหล่และน้ ามันเคร่ือง ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ศูนย์วิศวกรรม
สุราษฎร์ธานี และ สถานีลูกข่าย

64,634.66          64,634.66              64,634.66          เฉพาะเจาะจง ร้านบรรลือเจนเนอเรเตอร์เซอร์วิส 64,634.66           ร้านบรรลือเจนเนอเรเตอร์เซอร์วิส 64,634.66                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080117 10/08/2021

2033 ส าหรับใช้งานรายการตอบโจทย์ 22,983.60          22,983.60              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 22,983.60           บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 22,983.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080118 10/08/2021

3853
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-30 มิ.ย.64)

14,000.00          14,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 14,000.00           นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 14,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080121 11/08/2021

3854
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-30มิ.ย.64)

14,000.00          14,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 14,000.00           น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 14,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080122 11/08/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3855
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-30มิ.ย.64)

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 8,000.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080123 11/08/2021

3856
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-30มิ.ย.64)

10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 10,000.00           คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080124 11/08/2021

3857
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-30มิ.ย.64)

12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 12,000.00           นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080125 11/08/2021

3858
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-30มิ.ย.64)

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 8,000.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080126 11/08/2021

3859
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-30มิ.ย.64)

10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 10,000.00           นางกันยา  แซ่อ่ึง 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080127 11/08/2021

3860
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-30มิ.ย.64)

6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,000.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080128 11/08/2021

3861
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-30มิ.ย.64)

6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 6,000.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080129 11/08/2021

925
ค่าลริการรวมสัญญาณและค่าบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ประจ าเดือนมิถุนายน 2564

49,059.35          49,059.35              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 49,059.35           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 49,059.35                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080130 11/08/2021

1626
ต่ออายุการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งาน จ านวน 30 เคร่ือง 
ระยะเวลา 2 เดือน (กรณีเร่งด่วน) สถานการณ์ COVID-19

568,170.00         568,170.00             568,170.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 568,170.00          บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 568,170.00                 เร่งด่วน PO2021080131 11/08/2021

1675 Next Digital Leadership Program 428,000.00         428,000.00             428,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอทส์ คอนซัลแตนซ่ี จ ากัด 428,000.00          บริษัท ดอทส์ คอนซัลแตนซ่ี จ ากัด 428,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080132 11/08/2021

1632
เต็นท์พับ 3x3 ชนิดผ้า600D จ านวน 6 หลัง,ผ้าใบส าหรับเต็นท์3x3
ชนิดผ้า600D จ านวน 12 ช้ิน

20,993.40          20,993.40              20,993.40          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 20,993.40           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 20,993.40                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080133 11/08/2021

2343 จัดหาอุปกรณ์ Starter Generator สถานีสิงห์บุรี 12,840.00          12,840.00              12,840.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแสงเจริญไดนาโม จ ากัด 12,840.00           บริษัท ไทยแสงเจริญไดนาโม จ ากัด 12,840.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080134 11/08/2021

2346 จัดหาแบตเตอร่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีอาคารใบหยก 2 13,910.00          13,910.00              13,910.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.การไฟฟ้า จ ากัด 13,910.00           บริษัท พ.การไฟฟ้า จ ากัด 13,910.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080135 11/08/2021

2029 ติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติราชกาลท่ี10 (หน้าอาคาร) 7,500.00            7,500.00                7,500.00            เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 7,500.00             นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 7,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080136 11/08/2021

2319 จัดหาระบบไฟเตือนอากาศยาน สถานีฯ กาญจนบุรี 497,817.50         497,817.50             497,817.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส.อี.อีเล็คทรอนิค 497,817.50          บริษัท บี.เอส.อี.อีเล็คทรอนิค 497,817.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080137 11/08/2021

2040 กระดาษเช็ดมือ 90,950.00          90,950.00              90,950.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 90,950.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 90,950.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080138 11/08/2021

2035 Toner ส าหรับใช้จุดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 37,450.00          37,450.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 37,450.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 37,450.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080140 11/08/2021

2037 จัดหา Computer ส าหรับรองผอ.ส.ส.ท. ด้านการมีส่วนร่วม 47,657.80          47,657.80              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 47,657.80           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 47,657.80                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080141 11/08/2021

368 เก็บรวบรวมข้อมูลประเมิน ALTV 310,000.00         310,000.00             310,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 310,000.00          บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 310,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080142 11/08/2021

1629 หน้ากากเฟสชิวแบบติดกับแว่นFace Sheild  จ านวน 150 อัน 2,889.00            2,889.00                2,889.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 2,889.00             บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 2,889.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080145 11/08/2021

1840 กล้อง Handheld  Camcorder ฝ่ายช่างภาพ 645,000.00         641,900.00             645,000.00        ประกาศเชิญชวน
บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด,บริษัท ดีเอสอี
 จ ากัด ,บริษัท ออฟช่ันพาร์ท จ ากัด

641,900.00          บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 641,900.00                ราคาต่ าสุด PO2021080158 13/08/2021

3368 ค่า Co-producer   รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง  (S5) 48,000.00          48,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 48,000.00           น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080161 16/08/2021

3369 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง  (S5) 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรภร เก่งสกุล 40,000.00           น.ส.ภัทรภร เก่งสกุล 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080162 16/08/2021

3372 ค่าเช่าอุปกรณ์ MacBook Pro รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง  (S5) 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย พฤฒธิพันธ์ุ ตระกูลวัฒนา 30,000.00           นาย พฤฒธิพันธ์ุ ตระกูลวัฒนา 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080163 16/08/2021

3351 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ  koyori  (Re-Edit) 150,000.04         150,000.04             150,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 150,000.04          บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 150,000.04                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080165 16/08/2021

219 ค่าผลิตรายการ คิดวิทย์ ไตรมาส 3-4/2564 3,145,238.25      3,145,238.25          3,145,238.25      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 3,145,238.25       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 3,145,238.25              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080166 02/08/2021

220 ค่าผลิตรายการ สังคม สนุกคิด ไตรมาส 3-4/2564 3,132,879.75      3,132,879.75          3,132,879.75      เฉพาะเจาะจง บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 3,132,879.75       บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 3,132,879.75              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080167 02/08/2021

3215 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 44,100.00          900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 900.00                นางกันยา  แซ่อ่ึง 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080168 16/08/2021

3370 ค่าผู้เขียนบท  รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง  (S5) 64,000.00          64,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัชนันท์ ศรีแนน 64,000.00           นางสาวณภัชนันท์ ศรีแนน 64,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080169 16/08/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

935 ค่าซ่อม กล้อง Lens Canon EF70-200 13,530.15          13,530.15              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 13,530.15           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 13,530.15                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080170 16/08/2021

931 ค่าอะไหล่ซ่อมกล้อง PANASONIC AG-PX270 16,906.00          16,906.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 16,906.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 16,906.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080171 16/08/2021

1796
ขออนุมัติงาน ติดต้ังท่อ ร้อยสาย ระบบ CCTV ศูนย์ภูมิภาค อ.
หาดใหญ่  จ. สงขลา

256,800.00         256,800.00             256,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอพีซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 256,800.00          บริษัท ไอพีซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 256,800.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080172 16/08/2021

1283 นามบัตร 1,712.00            1,712.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษ์การพิมพ์ (ประเทศไทย) 1,712.00             บริษัท รักษ์การพิมพ์ (ประเทศไทย) 1,712.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080174 16/08/2021

2049
เพ่ือทดแนของเดิมท่ีช ารุด ส าหรับการใช้งาน บก.สถานีประชาชน 
และรองผอ.ส.ส.ท. ด้านปฏิบัติการฯ

96,706.60          96,706.60              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 96,706.60           บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 96,706.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080176 17/08/2021

926
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports ชาวเขาจ้าวความเร็ว
 Road To The Champions ตอนท่ี 2, 3 (เทป)

8,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 4,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080177 17/08/2021

2048 ขออนุมัติจัดซ้ือกล่องดิจิตอล 2,953.20            2,953.20                2,953.20            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,953.20             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,953.20                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080178 17/08/2021

3894 ค่าบริการ Credit SMS 83,460.00          83,460.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท วันม๊อบบ้ี จ ากัด 83,460.00           บริษัท วันม๊อบบ้ี จ ากัด 83,460.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080179 18/08/2021

2046 ค่าซ่อม Printer Canon ใช้งาน BU ภัยพิบัติฯ 23,005.00          23,005.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 23,005.00           บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 23,005.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080180 18/08/2021

2042 จัดหา Macbook Pro Charger ส าหรับใช้งานฝ่ายช่างภาพ 2,247.00            2,247.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 2,247.00             บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 2,247.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080181 18/08/2021

2051 จัดหา Toner Canon LBP232 ส าหรับใช้จุดรับฉีดวัคซีนโควิด 19 14,980.00          14,980.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 14,980.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 14,980.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080182 18/08/2021

2039 กระดาษช าระ 58,315.00          55,640.00              58,315.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟค 55,640.00           บริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟค 55,640.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080183 18/08/2021

2047 ขออนุมัติจัดซ้ือกระติกน้ าร้อน 2,546.60            2,546.60                2,546.60            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,546.60             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,546.60                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080184 18/08/2021

1465 ขออนุมัติใช้งบจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับท าข่าว 16,050.00          16,050.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 16,050.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 16,050.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080185 18/08/2021

3364
ค่าผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC (Closed Captions) ซิตคอม 
“มันน่ีท่ีรัก” (Q3/2564)

93,600.00          93,600.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 93,600.00           น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 93,600.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080186 18/08/2021

4158
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าผ้าด าก้ันห้อง รายการสารพันล่ันทุ่ง 
กรณีเร่งด่วน

2,140.00            2,140.00                -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 2,140.00             อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 2,140.00                     เร่งด่วน PO2021080191 13/08/2021

3341 ค่าผู้ควบคุมการผลิต รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย 140,000.00         70,000.00              140,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ขวารี  ผลดี 70,000.00           นางสาว ขวารี  ผลดี 70,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080192 18/08/2021

3343 ค่าผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิต รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย 40,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นส.สาวิตรี สิงห์นุกุล 20,000.00           นส.สาวิตรี สิงห์นุกุล 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080193 18/08/2021

3344 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย 30,000.00          2,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส พัฒน์มาศ วราธรณ์รัฐโชติ 2,500.00             น.ส พัฒน์มาศ วราธรณ์รัฐโชติ 2,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080194 18/08/2021

3345 ค่าผู้ตรวจสอบคุณภาพเน้ือหา รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย 120,000.00         60,000.00              120,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00           นาย อรรถพล อนันตวรสกุล 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080195 18/08/2021

3353 ค่าสตูดิโอ รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย 40,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ ลิมปสถิรกิจ 10,000.00           นายประสิทธ์ิ ลิมปสถิรกิจ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080196 18/08/2021

1634
จัดซ้ือชุดตรวจเช้ือโควิด-19 (Rapid Antigen Test) เพ่ือใช้ในการ
ตรวจคัดกรองการติดเช้ือโควิดให้กับพนักง

252,000.00         252,000.00             252,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกอู่ทอง จ ากัด 252,000.00          บริษัท เอกอู่ทอง จ ากัด 252,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080197 18/08/2021

930 ค่าอะไหล่อุปกรณ์ Digital Multimeter 14,284.50          14,284.50              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 14,284.50           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 14,284.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080198 18/08/2021

927
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports ชาวเขาจ้าวความเร็ว
 Road To The Champions ตอนท่ี 2, 3 (เทป)

8,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 4,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080200 18/08/2021

910 ค่าซ่อม Fiber Optic Cable 200m/100m 10,165.00          10,165.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสทรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 10,165.00           บริษัท มาสทรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 10,165.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080201 18/08/2021

2340
จัดจ้างงนท าท่อลมระบายความร้อยหม้อน้ าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานี
สกลนคร

20,000.00          20,000.00              20,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเดชชัย ม่อมพะเนาว์ 20,000.00           นายเดชชัย ม่อมพะเนาว์ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080203 19/08/2021

2344
จัดหาอุปกรณ์ Control Generator และ Water temperture ส.
สิงห์บุรี

44,940.00          44,940.00              44,940.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จ 44,940.00           บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จ 44,940.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080204 19/08/2021

1633 จ้างพนักงานช่ัวคราวต่อเน่ือง 88,000.00          88,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา ชัยเสริมเทวัญ 88,000.00           นางสาววาสนา ชัยเสริมเทวัญ 88,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080205 19/08/2021

2034 ใช้งานห้องประชุม 112,350.00         112,350.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 112,350.00          บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 112,350.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080206 20/08/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3361 ค่าผู้เขียนบทซิตคอม “มันน่ีท่ีรัก” (Q3/2564) 135,000.00         135,000.00             135,000.00        เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ โพธิสารัตนะ 135,000.00          นายชัยรัตน์ โพธิสารัตนะ 135,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080207 20/08/2021

2345 จัดหาดิจิทัลมิเตอร์ 94,807.35          94,807.35              94,807.35          เฉพาะเจาะจง บริษัท เลโกลัส จ ากัด 94,807.35           บริษัท เลโกลัส จ ากัด 94,807.35                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080208 20/08/2021

2338 จัดหาซ้ืออะไหล่ และน้ ามันเคร่ือง เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีสระแก้ว 19,213.99          19,213.99              19,213.99          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซี.เอส.จี. เฮฟว่ี 19,213.99           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซี.เอส.จี. เฮฟว่ี 19,213.99                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080209 20/08/2021

2339 จัดหาอะไหล่และน้ ามันเคร่ือง ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีตราด 8,036.77            8,036.77                8,036.77            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซี.เอส.จี. เฮฟว่ี 8,036.77             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซี.เอส.จี. เฮฟว่ี 8,036.77                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080210 20/08/2021

2342 จัดหา GPS board เคร่ืองส่งสัญญาณโทรทัศน์ ย่ีห้อ Plisch ส.เบตง 38,520.00          38,520.00              38,520.00          เฉพาะเจาะจง บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 38,520.00           บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 38,520.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080211 20/08/2021

936 เคร่ืองเขียนเดือน ส.ค.64 ด้านผลิตรายการ 3,638.00            3,230.12                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 3,230.12             บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 3,230.12                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080212 20/08/2021

3097 ค่าผลิตละคร “เธอคือวัคซีน” 3,200,000.01      3,200,000.00          3,200,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดียแอทยัง จ ากัด 3,200,000.00       บริษัท มีเดียแอทยัง จ ากัด 3,200,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080218 23/08/2021

3371 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ  Cool CRU จารย์เจ๋ง (S5) 154,080.00         154,080.00             154,080.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 154,080.00          บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 154,080.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080220 23/08/2021

2055
ขออนุมัติจัดจ้างงานติดสติกเกอร์ฝ้าบานประตูกระจกห้องรอง
ผอ.สสท (ใหม่)

4,742.24            4,742.24                4,742.24            เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 4,742.24             ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 4,742.24                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080222 23/08/2021

3243 ค่าผู้ด าเนินรายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 1,086,000.65      160,000.10             1,086,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออเรนจ์ ฟีท จ ากัด 160,000.10          บริษัท ออเรนจ์ ฟีท จ ากัด 160,000.10                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080223 18/08/2021

2043 งานจัดจ้างเหมาจัดซุ้มถวายพระพร เฉลิมพระเกียรต์ิ 12 สิงหา 2564 12,840.00          12,840.00              12,840.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 12,840.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 12,840.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080225 23/08/2021

2056 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าใบเต็นท์ขนาด 8x15 เมตร 25,680.00          25,680.00              25,680.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 25,680.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 25,680.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080226 23/08/2021

3247 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 856,000.00         96,300.00              856,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 96,300.00           บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 96,300.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080227 23/08/2021

3340 ค่าเส้ือคอกลมและเส้ือโปโล  Thai PBS Road to Olympic 14,937.20          14,937.20              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท คลิกชันนารี จ ากัด 14,937.20           บริษัท คลิกชันนารี จ ากัด 14,937.20                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080228 23/08/2021

2057 สเปรย์แอลกอฮอล์ 20 ลิตร/เจลแอลกอฮอล์ 20 ลิตร 71,500.00          71,500.00              71,500.00          เฉพาะเจาะจง ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 71,500.00           ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 71,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080229 23/08/2021

928
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports ศึกควายเหล็ก 
Battle Road To The Champions ตอนท่ี 2 (เทป)

4,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 4,000.00             น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080230 23/08/2021

929
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports ศึกควายเหล็ก 
Battle Road To The Champions ตอนท่ี 2 (เทป)

4,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 4,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080231 23/08/2021

3850 ค่าบริการเช่าใช้ระบบ AWS Cloud Service 1,997,787.26      294,610.05             2,041,380.00      เฉพาะเจาะจง Amazon Web Service,Inc 294,610.05          Amazon Web Service,Inc 294,610.05                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080232 03/08/2021

3358 ค่าผู้ควบคุมการผลิตซิตคอม “มันน่ีท่ีรัก” (Q3/2564) 260,000.00         260,000.00             260,000.00        เฉพาะเจาะจง นฤมล ศิษย์ประเสริฐ 260,000.00          นฤมล ศิษย์ประเสริฐ 260,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080233 23/08/2021

2036 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นฆ่าเช้ือ 97,912.51          97,912.49              97,912.49          เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีฟคลีน เทคโนโลยี จ ากัด 97,912.49           บริษัท ลีฟคลีน เทคโนโลยี จ ากัด 97,912.49                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080234 23/08/2021

3362 ค่าผู้เขียนบทซิตคอม “มันน่ีท่ีรัก” (Q3/2564) 120,000.00         120,000.00             120,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัค ไตรเจริญเดช 120,000.00          น.ส. นภัค ไตรเจริญเดช 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080235 23/08/2021

2045 จ้างจัดซุ้มถวายพระพร 12 ส.ค. ศูนย์ขอนแก่น ด้านใน  ปี 64 16,000.00          16,000.00              16,000.00          เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 16,000.00           นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 16,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080236 24/08/2021

2053 ซ้ือประกันภัยภาคบังคับ จ านวน  13 ฉบับ 14,895.47          14,895.47              14,895.47          เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด 14,895.47           บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด 14,895.47                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080237 24/08/2021

2054 ซ้ือประกันภัย พรบ.53-4052,53-3562 3,652.98            3,652.98                3,652.98            เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด 3,652.98             บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด 3,652.98                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080238 24/08/2021

933
ค่าบริการรวมสัญญาณและค่าบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ประจ าเดือน ก.ค. 64 /บ.ทีซี บรอดคาสต้ิง

50,840.67          50,840.66              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 50,840.66           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 50,840.66                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080239 24/08/2021

2060 ถุงขยะ   กรวยน้ าด่ืม 54,998.00          54,998.00              54,908.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขทรัพย์ทวี 54,998.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขทรัพย์ทวี 54,998.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080251 24/08/2021

4162
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายฉาก รายการ
สารพันล่ันทุ่ง กรณีเร่งด่วน

2,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 2,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 2,000.00                     เร่งด่วน PO2021080257 05/08/2021

340
โครงการผู้จัดท าข้อมูล ประมวลผล และร่วมสร้างสรรค์ประเด็น Data
 Journalism

120,000.00         120,000.00             120,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย พัชรวีร์ พรหมวงศ์ 120,000.00          นาย พัชรวีร์ พรหมวงศ์ 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080258 25/08/2021

3346 ค่าผู้สร้างสรรค์รายการและตัดต่อ รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย 260,000.00         260,000.00             260,000.00        เฉพาะเจาะจง นายรณชัย ทิพย์วงษา 260,000.00          นายรณชัย ทิพย์วงษา 260,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080260 25/08/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1467
ค่าแปลล่ามภาษามือ+ค่าเดินทาง ในรายการจับตาสถานการณ์ เดิอน
 มิถุนายน 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

58,800.00          8,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 8,400.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 8,400.00                     เร่งด่วน PO2021080261 11/08/2021

1473
ค่าแปลล่ามภาษามือ+ค่าเดินทาง ในรายการจับตาสถานการณ์ เดิอน
 มิถุนายน 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

58,800.00          5,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 5,600.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 5,600.00                     เร่งด่วน PO2021080262 11/08/2021

1470
ค่าแปลล่ามภาษามือ+ค่าเดินทาง ในรายการจับตาสถานการณ์ เดิอน
 มิถุนายน 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

58,800.00          7,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 7,000.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 7,000.00                     เร่งด่วน PO2021080263 11/08/2021

3376 ค่าอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 72,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายณัชนพ นากสุก 30,000.00           นายณัชนพ นากสุก 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080264 25/08/2021

1469
ค่าแปลล่ามภาษามือ+ค่าเดินทาง ในรายการจับตาสถานการณ์ เดิอน
 มิถุนายน 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

58,800.00          7,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 7,000.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 7,000.00                     เร่งด่วน PO2021080265 11/08/2021

1471
ค่าแปลล่ามภาษามือ+ค่าเดินทาง ในรายการจับตาสถานการณ์ เดิอน
 มิถุนายน 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

58,800.00          8,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 8,400.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 8,400.00                     เร่งด่วน PO2021080266 11/08/2021

1468
ค่าแปลล่ามภาษามือ+ค่าเดินทาง ในรายการจับตาสถานการณ์ เดิอน
 มิถุนายน 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

58,800.00          5,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 5,600.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 5,600.00                     เร่งด่วน PO2021080267 11/08/2021

3377 ค่าอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ โรงเรียนนานาช่าง (S3) 72,000.00          42,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายณัชนพ นากสุก 42,000.00           นายณัชนพ นากสุก 42,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080268 07/08/2021

1678 ชุดและอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 41,409.00          41,409.00              41,409.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 41,409.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 41,409.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080269 25/08/2021

1472
ค่าแปลล่ามภาษามือ+ค่าเดินทาง ในรายการจับตาสถานการณ์ เดิอน
 มิถุนายน 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

58,800.00          8,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 8,400.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 8,400.00                     เร่งด่วน PO2021080270 11/08/2021

1466
ค่าแปลล่ามภาษามือ+ค่าเดินทาง ในรายการจับตาสถานการณ์ เดิอน
 มิถุนายน 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

58,800.00          4,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 4,200.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 4,200.00                     เร่งด่วน PO2021080271 11/08/2021

1474
ค่าแปลล่ามภาษามือ+ค่าเดินทาง ในรายการจับตาสถานการณ์ เดิอน
 มิถุนายน 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

58,800.00          4,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,200.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 4,200.00                     เร่งด่วน PO2021080272 11/08/2021

3359 ค่าผู้ก ากับซิตคอม “มันน่ีท่ีรัก” (Q3/2564) 468,000.00         468,000.00             468,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย มีโชค ราษฎรานุวัต 468,000.00          นาย มีโชค ราษฎรานุวัต 468,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080273 23/08/2021

3895
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับ Big Sign Clip #Covid-19 
เผยแพร่ออนไลน์ (15ก.ค.-3ส.ค.64)

300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 300.00                คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080274 06/08/2021

3896
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับ Big Sign Clip #Covid-19 
เผยแพร่ออนไลน์ (15ก.ค.-3ส.ค.64)

300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 300.00                นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080275 06/08/2021

3897
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับ Big Sign Clip #Covid-19 
เผยแพร่ออนไลน์ (15ก.ค.-3ส.ค.64)

1,400.00            1,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 1,400.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 1,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080276 06/08/2021

339
โครงการผลิตดนตรีประกอบข่าวและสารคดี (Music Score) จ านวน
ไม่น้อยกว่า 60 เพลง (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

300,000.00         300,000.00             300,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย บฤงคพ วรอุไร 300,000.00          นาย บฤงคพ วรอุไร 300,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080277 25/08/2021

1961
ขออนุมัติจัดจ้างผลิตรายงานพิเศษในรายการท่ีน่ีไทยพีบีเอส ไตรมาส
ท่ี 1/2564  กรณีเร่งด่วน

480,000.03         480,000.03             480,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 480,000.03          บริษัท เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 480,000.03                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080278 25/08/2021

2296 จัดหาระบบป้องกันฟ้าผ่าของสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ 9,800,000.00      8,400,000.00          8,506,500.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท 149 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด,บริษัท 
มรรคทรอนิคส์ ดีไซร์ จ ากัด

8,400,000.00       บริษัท 149 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 8,400,000.00              ราคาต่ าสุด PO2021080279 25/08/2021

785 กล้อง DSLR (UHD/4K) การถ่ายภาพกลางคืน ฝ่ายช่างภาพ 1,862,300.02      1,790,000.00          1,862,249.40      ประกาศเชิญชวน
บจก.สตรอง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ คอน
ซัลแทล ,บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด ,
บริษัท เอสดีไล อีดีท ซีสเท็ม จ ากัด

1,790,000.00       บจก.สตรองเอนจิเนียร่ิงแอนด์คอนซัลแท 1,790,000.00              ราคาต่ าสุด PO2021080280 25/08/2021

341 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ The Active 98,440.00          98,440.00              98,440.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มินิมอร์ จ ากัด 98,440.00           บริษัท มินิมอร์ จ ากัด 98,440.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080284 25/08/2021

4050 โครงการชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าวปี 5 2,465,413.75      2,220,383.75          2,465,413.75      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 2,220,383.75       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 2,220,383.75              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080285 26/08/2021

2002
งจัดหา Software Maintenance Renewal Workflow Process 
(K2) ปี 64

2,200,000.00      2,197,700.00          2,200,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 2,197,700.00       บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 2,197,700.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080286 26/08/2021

3862
โครงการเช่าใช้ระบบ Video Cloud และปรับปรุง Application 
VIPA รองรับการแสดงผลเน้ือหา 4K

1,040,040.00      999,000.00             1,040,040.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 999,000.00          บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 999,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080287 26/08/2021

1676 ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือนกรกฎาคม 2564 416,498.50         416,498.50             416,498.50        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 416,498.50          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 416,498.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080288 26/08/2021

1677 เบ้ียประกันภัยเข้า-ออกระหว่างปี 2563 31,662.00          31,662.00              31,662.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด 31,662.00           บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด 31,662.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080289 26/08/2021

29 นักเขียนเฉพาะกิจ 180,000.00         127,500.00             -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 127,500.00          น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 127,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080292 30/08/2021

33 นักเขียนเฉพาะกิจ 150,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายกวี จงกิจถาวร 100,000.00          นายกวี จงกิจถาวร 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080293 30/08/2021

3888
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-31ก.ค.64)

3,400.00            3,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 3,400.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080294 30/08/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2059 สเปรย์ฉีดยุง 7,087.68            7,087.68                7,087.63            เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 7,087.68             บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 7,087.68                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080296 30/08/2021

3886
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-31ก.ค.64)

8,500.00            8,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 8,500.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 8,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080297 30/08/2021

3887
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-31ก.ค.64)

1,700.00            8,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 8,500.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 8,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080297 30/08/2021

2058 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญาณโทรทัศน์ 3,024.89            3,024.89                3,024.89            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 3,024.89             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 3,024.89                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080298 30/08/2021

234 จัดหา Thumb Drive ส่ือสนุก 96,300.00          96,300.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ครันช์89 จ ากัด 96,300.00           บริษัท ครันช์89 จ ากัด 96,300.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080299 30/08/2021

3365 ค่าของท่ีระลึก รายการ ท่าไม้ตาย (S2) 14,980.00          14,980.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 14,980.00           บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 14,980.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080301 30/08/2021

1635 สเปรย์บรรจุแอลกอฮอร์ขนาด 50 มม. 16,050.00          16,050.00              16,050.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 16,050.00           บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 16,050.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080302 30/08/2021

2038 งานปรับปรุงห้อง รองฯ ผอ. ส.ส.ท. อาคาร A ช้ันท่ี 4 200,000.00         200,000.00             200,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 200,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 200,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080303 30/08/2021

3891
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-31ก.ค.64)

3,400.00            3,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 3,400.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080304 30/08/2021

3892
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-31ก.ค.64)

1,700.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,700.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080305 30/08/2021

3893
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-31ก.ค.64)

6,800.00            6,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 6,800.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 6,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080306 30/08/2021

3890
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-31ก.ค.64)

3,400.00            3,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,400.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080307 30/08/2021

3889
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 (1-31ก.ค.64)

3,400.00            3,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 3,400.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080308 30/08/2021

233 หนังสือ คู่มือพ่อแม่ “เข้าใจลูก ด้วยใจเรา”  (จ านวน 3,000 เล่ม) 124,120.00         124,120.00             124,120.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ครันช์89 จ ากัด 124,120.00          บริษัท ครันช์89 จ ากัด 124,120.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080309 30/08/2021

3360 ค่าผู้เขียนบทซิตคอม “มันน่ีท่ีรัก” (Q3/2564) 135,000.00         135,000.00             135,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วีรวัฒน์ ขโยชัยกร 135,000.00          นาย วีรวัฒน์ ขโยชัยกร 135,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080310 19/08/2021

369 Media Lab Drama for all 500,000.00         497,635.60             500,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อินคลูซีฟ คอมมูนิเคชัน จ ากัด 497,635.60          บริษัท อินคลูซีฟ คอมมูนิเคชัน จ ากัด 497,635.60                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080312 31/08/2021

2062 ใช้งานส านักตรวจสอบภายใน 26,750.00          26,750.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ แอนด์ 26,750.00           บริษัท เวอร์ชวล คอมพิวเตอร์ แอนด์ 26,750.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080313 31/08/2021

4066 เพ่ือจัดจ้างแปลและท าSubtitleรายการส าหรับส่งประกวด 6,037.50            6,037.50                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวญาศศิภาส์  สุกใส 6,037.50             นางสาวญาศศิภาส์  สุกใส 6,037.50                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080315 31/08/2021

2044 งานจัดซุ้ม 12 ส.ค. ศูนย์หาดใหญ่ 11,770.00          11,770.00              11,770.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 11,770.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 11,770.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080316 31/08/2021

2068 lnk Cartridge hp  4 สี 4 ตลับ 4,772.20            4,772.20                4,772.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ชาเลนจ์ จ ากัด 4,772.20             บริษัท ไอ ชาเลนจ์ จ ากัด 4,772.20                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080317 31/08/2021

2064 ขออนุมัติจัดซ้ือ  Module For Flow Switch ของอาคาร D ช้ัน 4 2,675.00            2,675.00                2,675.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 2,675.00             บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 2,675.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080318 31/08/2021

1636 ค่าเช่าห้องพักส าหรับกักตัวพนักงานและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเส่ียงสูง 126,000.00         126,000.00             126,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมะชัชวาลย์ จ ากัด 126,000.00          บริษัท ธรรมะชัชวาลย์ จ ากัด 126,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080319 31/08/2021

227 รายการ ธรรมชาติ...มาโชว์ ไตรมาส 3-4/2564 2,375,680.00      2,375,680.08          2,375,680.00      เฉพาะเจาะจง นายธนินท์ธร  เกตบูรณะ 2,375,680.08       นายธนินท์ธร  เกตบูรณะ 2,375,680.08              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080320 31/08/2021

3315 ค่าลิขสิทธ์ิต่างประเทศสารคดี IN SEARCH OF 1,705,880.80      1,711,164.00          -                   เฉพาะเจาะจง IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 1,711,164.00       IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 1,711,164.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080321 27/08/2021

229
กิจกรรม ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัย ชุดบ้านนักวิทยา
ศสาตร์น้อย ไตรมาส 4/2564

1,213,915.00      1,213,915.00          1,213,915.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,213,915.00       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,213,915.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080322 27/08/2021

226 รายการ คณิต Mission ไตรมาส 3-4/2564 3,243,277.00      3,243,277.00          3,243,277.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 3,243,277.00       บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 3,243,277.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080323 30/08/2021

225 รายการ VOCAB Journey เท่ียวให้ได้ศัพท์ ไตรมาส 3-4/2564 2,783,070.00      2,783,070.00          2,783,070.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 2,783,070.00       บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 2,783,070.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080324 30/08/2021

1352
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080325 06/08/2021

1363
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080326 13/08/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1364
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080327 20/08/2021

1353
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080328 27/08/2021

338
ผู้ประมวลผลข้อมูลและจัดท าภาพกราฟิกประกอบ “วาระส าคัญของ
ไทย ในภาวะโรคระบาด” (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

144,450.00         144,450.00             144,450.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 144,450.00          บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 144,450.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080329 27/08/2021

678 Columnist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 นิศาชล 22,500.00          4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นิศาชล  ค าลือ 4,500.00             น.ส. นิศาชล  ค าลือ 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080330 31/08/2021

692 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ณัฐพร 15,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 3,000.00             น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080331 31/08/2021

703 Graphic Designer  เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 วณิชยา 30,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วณิชยา  ตันฑเสน 6,000.00             น.ส. วณิชยา  ตันฑเสน 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080332 31/08/2021

686 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 สมิตานัน 17,500.00          3,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. สมิตานัน  หยงสตาร์ 3,500.00             น.ส. สมิตานัน  หยงสตาร์ 3,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080333 31/08/2021

684 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ทิพากร 20,000.00          4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 4,000.00             น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080334 31/08/2021

672 Columnist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ษัษฐรัมย์ 45,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ษัษฐรัมย์  ธรรมบุษดี 9,000.00             นาย ษัษฐรัมย์  ธรรมบุษดี 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080335 31/08/2021

677 Columnist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 โรสนี 22,500.00          4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. โรสนี  แกสมาน 4,500.00             น.ส. โรสนี  แกสมาน 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080336 31/08/2021

674 Columnist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 วีรพร 45,000.00          4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วีรพร  นิติประภา 4,500.00             น.ส. วีรพร  นิติประภา 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080337 31/08/2021

671 Columnist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ประจักษ์ 45,000.00          4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ประจักษ์ ก้องกีรติ 4,500.00             นาย ประจักษ์ ก้องกีรติ 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080338 31/08/2021

680 Columnist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 นวลน้อย 22,500.00          4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลน้อย  ธรรมเสถียร 4,500.00             น.ส. นวลน้อย  ธรรมเสถียร 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080339 31/08/2021

687 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ธีทัต 15,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธีทัต  จันทราพิชิต 3,000.00             นาย ธีทัต  จันทราพิชิต 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080340 31/08/2021

689 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ปิยวัฒน์ 15,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ปิยวัฒน์  สีแตงสุก 3,000.00             นาย ปิยวัฒน์  สีแตงสุก 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080341 31/08/2021

693 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 วิชญ์ชนนท์ 15,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง ด.ช. วิชญ์ชนนท์  ปิติชัยธนาโชติ 3,000.00             ด.ช. วิชญ์ชนนท์  ปิติชัยธนาโชติ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080342 31/08/2021

695 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 อโนมา 30,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาง อโนมา  สอนบาลี 6,000.00             นาง อโนมา  สอนบาลี 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080343 31/08/2021

697 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 พริม 30,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. พริม  มณีโชติ 6,000.00             น.ส. พริม  มณีโชติ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080344 31/08/2021

699 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 อติรุจ 90,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อติรุจ  ดือเระ 18,000.00           นาย อติรุจ  ดือเระ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080345 31/08/2021

707 Photographer เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ณัฐนนท์ 90,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐนนท์  ณ นคร 18,000.00           นาย ณัฐนนท์  ณ นคร 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080346 31/08/2021

713 Photographer  เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 จิตติมา 30,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตติมา  หลักบุญ 3,000.00             น.ส. จิตติมา  หลักบุญ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080347 31/08/2021

712 Photographer  เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ศุภกิจ 30,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิจ  พิทักษ์บ้านโจด 3,000.00             นาย ศุภกิจ  พิทักษ์บ้านโจด 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080348 31/08/2021

716 Photographer  เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 พงศกร 30,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย พงศกร  ตะเคียน 6,000.00             นาย พงศกร  ตะเคียน 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080349 31/08/2021

710 Photographer  เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 สายสุนีย์ 30,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 6,000.00             น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080350 31/08/2021

705 Graphic Designer  เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 วีระยุทธ 30,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีระยุทธ  กองต๊ิบ 6,000.00             นาย วีระยุทธ  กองต๊ิบ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080351 31/08/2021

702 Graphic Designer  เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 นันท์ณิชา 60,000.00          10,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นันท์ณิชา  ศรีวุฒิ 10,500.00           น.ส. นันท์ณิชา  ศรีวุฒิ 10,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080352 31/08/2021

1050
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      26,700.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 26,700.00           ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 26,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080353 31/08/2021

1108
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      69,900.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน์  บุญทรง 69,900.00           คุณศรีรัตน์  บุญทรง 69,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080354 31/08/2021

1055
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      85,800.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00           ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080355 31/08/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1066
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      18,300.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 18,300.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 18,300.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080356 31/08/2021

1067
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      39,600.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 39,600.00           ฐาปนี คงบุตร 39,600.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080357 31/08/2021

1042
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      100,700.00             5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 100,700.00          คุณกฤติยา  แพนลา 100,700.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080358 31/08/2021

1075
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      37,300.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 37,300.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 37,300.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080359 31/08/2021

1037
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      102,300.00             5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00          คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080360 31/08/2021

3342 ค่าผู้ควบคุมการผลิต รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย 140,000.00         70,000.00              140,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ขวารี  ผลดี 70,000.00           นางสาว ขวารี  ผลดี 70,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080363 31/08/2021

3357
ค่าผู้จัดท า CC (Closed Captions) ภาษาอังกฤษ ละครในโครงการ 
DRAMA FOR ALL

28,800.00          28,800.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 28,800.00           น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 28,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080366 31/08/2021

3355
ค่าผู้แปลบท SUB-TITLE จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ละครใน
โครงการ DRAMA FOR ALL

83,200.00          83,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย วรุตม์ โกศลพันธ์ุ 83,200.00           นาย วรุตม์ โกศลพันธ์ุ 83,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080367 31/08/2021

3197 ค่าผู้ด าเนินรายการ คนสู้โรค 294,000.00         6,000.00                294,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 6,000.00             น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080369 31/08/2021

3200 ค่าผู้สร้างสรรค์การถ่ายภาพ รายการ คนสู้โรค 294,000.00         42,000.00              294,000.00        เฉพาะเจาะจง ศุภฤกษ์   ใบทอง 42,000.00           ศุภฤกษ์   ใบทอง 42,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080370 31/08/2021

27 นักเขียนเฉพาะกิจ 180,000.00         25,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 25,000.00           น.ส.จินตนา  ปัญญาอาวุธ 25,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080375 31/08/2021

34 งานปรับแก้โต๊ะส่วนขาท้ังชุด 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนิคม ยะรินทร์ 12,000.00           นายนิคม ยะรินทร์ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080376 16/08/2021

1476
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการผลิตโต๊ะข่าว รายการข่าวค่ ามิติใหม่ 
กรณีเร่งด่วน

48,000.00          48,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนิคม ยะรินทร์ 48,000.00           นายนิคม ยะรินทร์ 48,000.00                   เร่งด่วน PO2021080377 16/08/2021

722 ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส 3-4/64 ออนไลน์ นราธิป (เพ่ิม) 20,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00           นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080379 17/08/2021

3864
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 GenZ & Classical Musi

19,500.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา  ควรขจร 6,000.00             นางสาวณัฏฐา  ควรขจร 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080385 31/08/2021

3867
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 เท่ียวมีเร่ืองกับหมอบ

19,500.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายบัญชา พงษ์พาณิช 6,000.00             นายบัญชา พงษ์พาณิช 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080388 31/08/2021

3872
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 ทันส่ือ (ก.ค.-ก.ย.)

19,500.00          7,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 7,500.00             นาย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 7,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080389 31/08/2021

3874
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 พิกัดเพศ (ก.ค.-ก.ย.)

10,400.00          4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 4,000.00             นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080392 31/08/2021

3876
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 ส่ือเปล่ียนโลก (ก.ค.

13,000.00          4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางพลินี เสริมสินสิริ 4,000.00             นางพลินี เสริมสินสิริ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080394 31/08/2021

3404
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย รายการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
(ก.ค.- ส.ค.64)

2,500.00            2,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 2,500.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 2,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080395 31/08/2021

3403 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ก.ค.- ส.ค.64) 2,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 2,000.00             นายมารุต เนียมท้วม 2,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080396 31/08/2021

3880
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 พิกัดเพศ (ก.ค.-ก.ย.)

19,500.00          7,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณรัชดา ธราภาค 7,500.00             คุณรัชดา ธราภาค 7,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080397 31/08/2021

3402 รายการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ก.ค.- ส.ค.64) 5,000.00            5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 5,000.00             คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080398 31/08/2021

3883
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 Kids Hour (ก.ค.-ก.ย.

132,000.00         44,000.00              132,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 44,000.00           นางสาว วรรญา  ไชยโย 44,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080399 31/08/2021

1478
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์ วันท่ี 1,30
 กรกฎาคม 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

5,100.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,700.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,700.00                     เร่งด่วน PO2021080403 26/08/2021

1480
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์ วันท่ี 1,30
 กรกฎาคม 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

5,100.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 1,700.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 1,700.00                     เร่งด่วน PO2021080404 26/08/2021

1479
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์ วันท่ี 1,30
 กรกฎาคม 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

5,100.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,700.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,700.00                     เร่งด่วน PO2021080405 26/08/2021

1300 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         8,000.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 8,000.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080406 23/08/2021

1289 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         6,000.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 6,000.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080407 23/08/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1303 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         7,700.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 7,700.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 7,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080408 23/08/2021

1306 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         7,700.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 7,700.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 7,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080409 23/08/2021

1294 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         12,000.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 12,000.00           นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080410 23/08/2021

1337 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         3,400.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 3,400.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080411 23/08/2021

1341 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         9,700.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 9,700.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 9,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080412 23/08/2021

1296 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         11,100.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 11,100.00           น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 11,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080413 23/08/2021

1313 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         13,700.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 13,700.00           นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 13,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080414 23/08/2021

1325 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         11,400.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 11,400.00           นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 11,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080415 23/08/2021

1464
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการผลิตโพเดียมและ Stage รายการข่าว 
กรณีเร่งด่วน

28,000.00          28,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายวศิน ค้อจันทา 28,000.00           นายวศิน ค้อจันทา 28,000.00                   เร่งด่วน PO2021080417 05/08/2021

337
ผู้จัดท าข้อมูล ประมวลผลและร่วมสร้างสรรค์ประเด็น “วาระส าคัญ
ของไทย ในภาวะโรคระบาด”(กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

30,000.00          30,000.00              30,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย พัชรวีร์ พรหมวงศ์ 30,000.00           นาย พัชรวีร์ พรหมวงศ์ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080418 23/08/2021

31 นักเขียนเฉพาะกิจ 150,000.00         20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายกวี จงกิจถาวร 20,000.00           นายกวี จงกิจถาวร 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080419 31/08/2021

4163
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายฉาก กรณี
เร่งด่วน

2,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 2,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 2,000.00                     เร่งด่วน PO2021080420 18/08/2021

4064 งานผลิตส่ืองานส่ือสารความคุ้มค่าเชิงคุณค่า 90,000.00          90,000.00              90,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมณฑล อยู่สูงเนิน 90,000.00           นายมณฑล อยู่สูงเนิน 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080421 25/08/2021

3316 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีต่างประเทศ จาก Bomanbridge Media 1,086,678.88      1,032,681.25          -                   เฉพาะเจาะจง BOMANBRIDGE MEDIA PTE. LIMITED 1,032,681.25       BOMANBRIDGE MEDIA PTE. LIMITED 1,032,681.25              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021080422 25/08/2021

2067 ส าหรับใช้งาน Network ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 11,523.90          11,523.90              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 11,523.90           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 11,523.90                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090001 01/09/2021

2066
จัดหาการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานส านักรายการ 
ระยะเวลา 2 เดือน จ านวน 13 เคร่ือง

225,342.00         225,342.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 225,342.00          บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 225,342.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090002 01/09/2021

3373 ค่าของท่ีระลึก Thump Drive และกล่องโลหะ ALTV 60,990.00          60,990.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 60,990.00           บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 60,990.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090003 01/09/2021

2065 จัดหา Monitor ส าหรับใช้งานส่วนงานตัดต่อ ส านักข่าว 6,409.30            6,409.30                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 6,409.30             บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 6,409.30                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090008 01/09/2021

2352 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ แม่สรวย 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090009 01/09/2021

2357 จัดหาพัดลมระบายความอากาศอุปกรณ์ Block Upconverter 37,289.50          37,289.50              37,289.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 37,289.50           บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 37,289.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090010 01/09/2021

2354
จัดหาไดสตาร์ทของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  เพ่ือส ารองใช้งาน ศูนย์
วิศวกรรมสุรินทร์

19,260.00          19,260.00              19,260.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแสงเจริญไดนาโม จ ากัด 19,260.00           บริษัท ไทยแสงเจริญไดนาโม จ ากัด 19,260.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090011 01/09/2021

1482 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 37,557.00          37,557.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 37,557.00           บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 37,557.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090012 01/09/2021

2347
จ้างเหมาบริการงานสนับสนุหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโร
นา นอกโรงพยาบาล ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยพีบีเ

276,730.89         276,730.89             276,730.89        เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ 276,730.89          บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ 276,730.89                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090014 01/09/2021

2063 เช่ารถยนต์เดือน เมย.63 รถตฺฺู 12 คัน รถเก๋ง 2 คัน 396,000.00         396,000.00             396,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) 396,000.00          บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) 396,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090015 01/09/2021

2348 ค่าเช่ารถยนต์ส านักวิศวกรรม 530,400.00         530,400.00             530,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) 530,400.00          บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) 530,400.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090016 01/09/2021

4060 ป้ายประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 96,300.00          68,000.00              96,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร 68,000.00           บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร 68,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090017 01/09/2021

2355 จัดหาชุดคอนโทรลเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีร้อยเอ็ด 42,800.00          42,800.00              42,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จ 42,800.00           บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จ 42,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090018 02/09/2021

2353
จัดหาอะไหล่เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีชุมพวงและส ารองใช้ท่ี
ศูนย์บริการไฟฟ้า

24,503.00          24,503.00              24,503.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทพี.เอ.เอ็น.อิมปอร์ต จ ากัด 24,503.00           บริษัทพี.เอ.เอ็น.อิมปอร์ต จ ากัด 24,503.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090019 02/09/2021

เดือนกันยายน 2564



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2351
จัดหา GPS module ของเคร่ืองส่งสัญญาณโทรทัศน์ ย่ีห้อ Tredess
 ส.เขาค้อ

49,787.10          49,787.10              49,787.10          เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 49,787.10           บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 49,787.10                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090020 02/09/2021

2350 จัดจ้างท าช่องระบายอากาศเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีกันทรลักษ์ 10,000.00          10,000.00              10,000.00          เฉพาะเจาะจง นางศศิธร บุญญะภควัต 10,000.00           นางศศิธร บุญญะภควัต 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090021 02/09/2021

2341
จัดหา GPS module ของเคร่ืองส่งสัญญาณโทรทัศน์ ย่ีห้อ Tredess
 ส.นางรอง

49,787.10          49,787.10              49,787.10          เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 49,787.10           บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 49,787.10                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090022 02/09/2021

2050 ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมเปล่ียนอะไหล่ทีวีชาร์ป 90 น้ิว 12,733.00          12,733.00              12,733.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 12,733.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 12,733.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090023 02/09/2021

75 จ้างทีมผลิตรายการ2องศา ฯ เดือน ส.ค. 64 จ านวน 1 ตอน / เร่งด่วน 158,895.00         158,895.00             158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 158,895.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 158,895.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090028 02/09/2021

236
ผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียง(CC) Little Monster Family ไตรมาส 
4/2564

54,000.55          54,000.55              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดานันท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 54,000.55           บริษัท ดานันท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 54,000.55                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090029 03/09/2021

2364 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีดอยเต่า 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090030 03/09/2021

2366
จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection) สถานี
สระแก้ว

4,494.00            4,494.00                4,494.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาบิล จ ากัด 4,494.00             บริษัท สตาบิล จ ากัด 4,494.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090031 03/09/2021

2349 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ แพร่ 3,269.92            3,269.92                3,269.92            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,269.92             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,269.92                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090032 03/09/2021

2332 จัดซ้ือคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ สถานีชัยภูมิ 24,100.00          24,100.00              24,100.00          เฉพาะเจาะจง มัทแอร์ 24,100.00           มัทแอร์ 24,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090033 03/09/2021

2069 หมึกส าหรับใช้งานจุดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 14,980.00          14,980.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 14,980.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 14,980.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090034 04/09/2021

937
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports ศึกเรือเกยหาด 
Road To The Champions ตอนท่ี 1, 2(เทป)

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090035 06/09/2021

938
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports ศึกควายเหล็ก 
Battle Road To The Champions ตอนท่ี 3,4 (เทป)

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00             น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090036 06/09/2021

3325 ค่าผลิตรายการ  กินอยู่คือ ไตรมาส 4/64 2,412,850.00      2,412,850.00          2,412,850.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 2,412,850.00       บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 2,412,850.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090037 06/09/2021

2363
จัดหาอุปกรณ์พัดลม DC ระบายความร้อน ส าหรับเคร่ืองส่งส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ ย่ีห้อ NEC

73,830.00          73,830.00              73,830.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มซี เทคโนโลยี 73,830.00           บริษัท พีเอ็มซี เทคโนโลยี 73,830.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090038 06/09/2021

1971 จ้างงานบ ารุงรักษา Kitchen hood exhaust system ของ canteen 69,550.00          69,550.00              69,550.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เทอร์โก เซอร์วิส จ ากัด 69,550.00           บริษัท เทอร์โก เซอร์วิส จ ากัด 69,550.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090039 06/09/2021

1477
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการซ้ือหน้ากากกรองแก๊สพร้อมชุดกรอง
สารเคมีไอระเหย กรณีจ าเป็นเร่งด่วน

133,964.00         133,964.00             133,964.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 133,964.00          บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 133,964.00                 เร่งด่วน PO2021090040 06/09/2021

1637 จัดซ้ือชุดตรวจ COVID-19 (ATK) คร้ังท่ี 3 420,000.00         420,000.00             420,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกอู่ทอง จ ากัด 420,000.00          บริษัท เอกอู่ทอง จ ากัด 420,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090042 06/09/2021

1481
ซ้ือลิขสิทธ์ิภาพ “การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 
ประเทศญฺ่ีป่น

267,500.00         267,500.00             267,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 267,500.00          บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 267,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090044 06/09/2021

939
ค่าพิธีกรรายการ Sunday Inspiration Sports ศึกควายเหล็ก 
Battle Road To The Champions ตอนท่ี 3,4 (เทป)

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090046 06/09/2021

3375 ผู้ควบคุมและพัฒนาบทละคร “The Doctors”  ด้านการแพทย์ 100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  จุลวนิชย์พงษ์ 100,000.00          นายวิชัย  จุลวนิชย์พงษ์ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090047 01/09/2021

3366 ค่าผลิตรายการ  ภัตตาคารบ้านทุ่ง ไตรมาส 4/64 2,530,550.00      2,530,550.00          2,530,550.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 2,530,550.00       บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด 2,530,550.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090048 07/09/2021

2360 จัดซ้ือ Ethernet Switch เพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิมท่ีช ารุดสถานีชุมพร 149,800.00         149,800.00             149,800.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 149,800.00          บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 149,800.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090049 07/09/2021

3466
ค่าหนังสืออนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม (เฉพาะบทประพันธ์) 
เร่ือง คนกล้าทะเล

50,000.00          50,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานวดี สถิตยุทธการ 50,000.00           นางสาวฐานวดี สถิตยุทธการ 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090050 07/09/2021

3379 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ Pride of  Thailand  S2 41,000.00          41,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริอร เผือกภู่แก้ว 41,000.00           น.ส.สิริอร เผือกภู่แก้ว 41,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090051 07/09/2021

3380 ค่าผู้จัดท าข้อมูล รายการ Pride of Thailand S2 41,000.00          41,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาง นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 41,000.00           นาง นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 41,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090052 07/09/2021

3381 ค่าผู้จัดท าข้อมูล รายการ Pride of Thailand  (S2) 41,000.00          41,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายคติ มุธุขันธ์ 41,000.00           นายคติ มุธุขันธ์ 41,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090053 07/09/2021

248
ผู้เขียนบทความ Website ThaiPBSKds (นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน)
 ไตรมาส 4/2564

90,000.00          90,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสรวงมณฑ์   สิทธิสมาน 90,000.00           นางสรวงมณฑ์   สิทธิสมาน 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090054 07/09/2021

243
ผู้เขียนบทความ Website ThaiPBSKds (น.ส.เมริษา ยอดมณฑป) 
ไตรมาส 4/2564

90,000.00          90,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.เมริษา ยอดมณฑป 90,000.00           น.ส.เมริษา ยอดมณฑป 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090055 07/09/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3348 ค่าผลิตรายการ  มหาอ านาจบ้านนา ไตรมาส 4/64 2,200,990.00      2,200,990.00          2,200,990.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยานแม่ จ ากัด 2,200,990.00       บริษัท ยานแม่ จ ากัด 2,200,990.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090057 08/09/2021

3347 ค่าผลิต รายการ จากราก...สู่เรา 3,811,340.00      3,811,340.00          3,811,340.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สมายไรเดอร์ส จ ากัด 3,811,340.00       บริษัท สมายไรเดอร์ส จ ากัด 3,811,340.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090058 06/09/2021

71
จ้างทีมผลิตรายการ The Camp ค่ายหรรษา เดือนกันยายน - พฤศจิ
ยายน 2564

4,131,270.00      4,131,270.00          158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 4,131,270.00       บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 4,131,270.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090059 01/09/2021

3190 ค่าผลิตรายการ The Last Jigsaw ต่อเติมไทย ซีซ่ัน 2 2,150,000.01      2,150,000.01          2,150,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน 2,150,000.01       บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน 2,150,000.01              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090060 08/09/2021

3391
ค่าสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าท่ี รายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 
3-4/64)

2,081,140.09      244,840.01             2,081,140.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิกเซอร์ แอนด์ บรอดแคซท 244,840.01          บริษัท ฟิกเซอร์ แอนด์ บรอดแคซท 244,840.01                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090061 08/09/2021

3244 ค่าผู้ด าเนินรายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 1,086,000.65      160,000.10             1,086,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออเรนจ์ ฟีท จ ากัด 160,000.10          บริษัท ออเรนจ์ ฟีท จ ากัด 160,000.10                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090062 01/09/2021

4068 จัดซ้ือส่ือประชาสัมพันธ์ 57,780.00          57,780.00              57,780.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สเพียร์มาสเตอร์ จ ากัด 57,780.00           บริษัท สเพียร์มาสเตอร์ จ ากัด 57,780.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090063 08/09/2021

3350 ค่าผลิตรายการ  ลุยไม่รู้โรย Super Active (ไตรมาส 4/64) 2,247,000.00      2,247,000.00          2,247,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 2,247,000.00       บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 2,247,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090067 02/09/2021

3324 ค่าผลิตรายการ  บ้านพลังใจ  (ไตรมาส 4/64) 3,900,000.11      3,900,000.11          3,900,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 3,900,000.11       บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 3,900,000.11              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090068 02/09/2021

2061 ขออนุมัติจัดซ้ือ INVERTER และพัดลมระบายความร้อน 53,500.00          53,500.00              53,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูช่ัน 53,500.00           บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูช่ัน 53,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090069 08/09/2021

2076 ขออนุมัติจัดซ้ือ Magnetic และOverload Relay 12,626.00          12,626.00              12,626.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 12,626.00           บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 12,626.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090071 08/09/2021

2070 ขออนุมัติจัดซ้ือ Battery Back up ระบบ Fire Alarm 3,852.00            3,852.00                3,852.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 3,852.00             บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 3,852.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090072 08/09/2021

3248 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 856,000.00         642,000.00             856,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 642,000.00          บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 642,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090073 01/09/2021

3246 ค่าผู้ด าเนินรายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 1,086,000.65      750,000.45             1,086,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออเรนจ์ ฟีท จ ากัด 750,000.45          บริษัท ออเรนจ์ ฟีท จ ากัด 750,000.45                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090074 01/09/2021

4067 ส่ือประชาสัมพันธ์ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 178,155.00         178,155.00             178,155.00        เฉพาะเจาะจง เอ็น.วี.เจ.การ์เม้นท์ 178,155.00          เอ็น.วี.เจ.การ์เม้นท์ 178,155.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090075 09/09/2021

2082 ขออนุมัติจ้างงาน Overhaul Pump CDP 02 44,940.00          44,940.00              44,940.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูช่ัน 44,940.00           บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูช่ัน 44,940.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090076 10/09/2021

2074 ขออนุมัติจัดซ้ือท่ีกดสบู่อัตโนมัติ 1,369.60            1,369.60                1,369.60            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 1,369.60             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 1,369.60                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090077 10/09/2021

2077 ขออนุมัติจัดซ้ือพัดลมดูดอากาศ 20,781.54          20,781.54              20,781.54          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ เจ ซี เทคโนโลยี จ ากัด 20,781.54           บริษัท ไอ เจ ซี เทคโนโลยี จ ากัด 20,781.54                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090078 10/09/2021

2367 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีเวียงป่าเป้า 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090079 10/09/2021

2079 ขออนุมัติจัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองเจาะกระดาษ 1,391.00            1,391.00                1,391.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 1,391.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 1,391.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090080 10/09/2021

2356 จัดหาอุปกรณ์ Automatic Transfer Switch 89,880.00          89,880.00              89,880.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะซันเพาเวอร์ จ ากัด 89,880.00           บริษัท เดอะซันเพาเวอร์ จ ากัด 89,880.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090081 10/09/2021

2362
จัดหาสาย RG59 HD-SDI  COAXIAL CABLE พร้อมหัว BNC 
Connector และ BNC Boot

31,565.00          31,565.00              31,565.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 31,565.00           บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 31,565.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090082 10/09/2021

2365 จัดหาคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ สถานีอุดรธานี 28,890.00          28,890.00              28,890.00          เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชัยแอร์ 28,890.00           ส.เจริญชัยแอร์ 28,890.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090083 10/09/2021

3323 ค่าผลิต รายการ Foodwork  ไตรมาส 4/2564 2,302,212.00      2,302,212.00          2,302,212.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยานแม่ จ ากัด 2,302,212.00       บริษัท ยานแม่ จ ากัด 2,302,212.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090085 09/09/2021

4164
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการเช่าผ้าด า รายการ สารพันล่ันทุ่ง
บางเขน กรณีเร่งด่วน

2,140.00            2,140.00                -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 2,140.00             อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 2,140.00                     เร่งด่วน PO2021090093 13/09/2021

3465 ค่าผลิตของท่ีระลึก  น้ าด่ืมพร้อมฉลาก ALTV 61,418.00          61,418.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 61,418.00           บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 61,418.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090094 13/09/2021

230 ค่าผลิตรายการ คิดสนุก ไตรมาส 4/2564 3,531,000.00      3,531,000.00          3,531,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 3,531,000.00       บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 3,531,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090095 07/09/2021

224 รายการ JIGSAW ต่อพลังคิด ไตรมาส 3-4/2564 2,090,673.00      2,090,673.00          2,090,673.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 2,090,673.00       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 2,090,673.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090096 06/09/2021

244
ผู้เขียนบทความ Website ThaiPBSKds (นายวรวุฒิ เชยประเสริฐ) 
ไตรมาส 4/2564

150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วรวุฒิ เชยประเสริฐ 150,000.00          นาย วรวุฒิ เชยประเสริฐ 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090097 13/09/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

238 Content Online Kid Rangers ไตรมาส 4/2564 107,000.00         107,000.00             107,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 107,000.00          บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 107,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090098 13/09/2021

247
ผู้เขียนบทความ Website ThaiPBSKds (นางจิราภรณ์ อรุณากูร) 
ไตรมาส 4/2564

150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง นางจิราภรณ์ อรุณากูร 150,000.00          นางจิราภรณ์ อรุณากูร 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090099 13/09/2021

255 คลิป เพ่ือนกันฉันกับลูก ไตรมาส 4/2564 180,000.00         180,000.00             180,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยะฉัตร  กรุณานนท์ 180,000.00          น.ส. ปิยะฉัตร  กรุณานนท์ 180,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090100 13/09/2021

2336
จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงอาคารสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ จ.
กาญจนบุรี

335,000.00         335,000.00             335,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทส.ดาณุภัทร วัสดุภัณฑ์ แอนด์ 335,000.00          บริษัทส.ดาณุภัทร วัสดุภัณฑ์ แอนด์ 335,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090101 13/09/2021

237 Content Online ท้าให้อ่าน ไตรมาส 4/2564 100,000.06         100,000.06             100,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 100,000.06          บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 100,000.06                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090102 13/09/2021

371 Monitor TV 40,000.00          40,000.00              51,666.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนิสา ตันติเจริญ 40,000.00           น.ส. ธนิสา ตันติเจริญ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090103 13/09/2021

240 Content Online เกมท้าภาษาไทย ไตรมาส 4/2564 100,000.06         100,000.06             100,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 100,000.06          บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 100,000.06                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090104 13/09/2021

372 Monitor Online 40,000.00          40,000.00              60,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. จรัสศรี สมตน 40,000.00           น.ส. จรัสศรี สมตน 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090105 13/09/2021

373 Monitor BU 40,000.00          40,000.00              42,333.00          เฉพาะเจาะจง นาง จันทร์จรัส คล้ายมงคล 40,000.00           นาง จันทร์จรัส คล้ายมงคล 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090106 13/09/2021

1475
ขออนุมัติจัดจ้างผลิตรายงานพิเศษใน รายการ ท่ีน่ีไทยพีบีเอส (กรณี
จ าเป็น/เร่งด่วน) จ านวน 12 ตอน

480,000.03         480,000.03             480,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 480,000.03          บริษัท เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 480,000.03                 เร่งด่วน PO2021090107 13/09/2021

256 Content Online Eng Think Around ไตรมาส 4/2564 288,900.00         288,900.00             288,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 288,900.00          บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 288,900.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090108 13/09/2021

241
รายการ Home Based Learning ชุด "Can Do ครู EF" 
(FacebookLive) ไตรมาส 4/2564

214,000.00         214,000.00             214,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก. รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อิ 214,000.00          บจก. รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อิ 214,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090109 13/09/2021

1483
ขออนุมัติจัดจ้างผลิตรายงานพิเศษใน รายการ ท่ีน่ีไทยพีบีเอส (กรณี
จ าเป็น/เร่งด่วน) จ านวน 3 ตอน

120,000.01         120,000.01             120,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 120,000.01          บริษัท เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 120,000.01                 เร่งด่วน PO2021090110 13/09/2021

251 คลิป ญ่ีปุ๊น...ญ่ีปุ่น ไตรมาส 4/2564 300,000.00         300,000.00             300,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สิษฐารัตน์ ป่ีทอง 300,000.00          น.ส.สิษฐารัตน์ ป่ีทอง 300,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090111 13/09/2021

257 Content Online คณิตคิดให้ง่าย ไตรมาส 4/2564 288,900.00         288,900.00             288,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 288,900.00          บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 288,900.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090112 13/09/2021

3863
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสียงสังเคราะห์จากข้อความและ
จัดท าเสียงสังเคราะห์อัตลักษณ์ของ ส.ส.ท.

551,050.00         551,050.00             551,050.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอบอทน้อย จ ากัด 551,050.00          บริษัท ไอบอทน้อย จ ากัด 551,050.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090113 14/09/2021

943
ค่าบริการส่งสัญญาณและรวมสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
ประจ าเดือน ส.ค. 2564

51,533.65          51,533.65              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 51,533.65           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 51,533.65                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090115 14/09/2021

3436 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 144,000.00         90,000.00              144,000.00        เฉพาะเจาะจง ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 90,000.00           ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090116 14/09/2021

3430 ค่าผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 48,000.00          31,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 31,000.00           นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 31,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090118 14/09/2021

3426
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ล าดับภาพ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.
64)

114,000.00         57,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นายปริญญา โสดามุข 57,000.00           นายปริญญา โสดามุข 57,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090119 14/09/2021

3423
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ล าดับภาพ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.
64)

180,000.00         90,000.00              180,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบริรักษ์ ซุยลา 90,000.00           นายบริรักษ์ ซุยลา 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090120 14/09/2021

3415 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์เน้ือหา รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 108,000.00         54,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวฑิฆัมพร ทองยัง 54,000.00           นางสาวฑิฆัมพร ทองยัง 54,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090121 14/09/2021

3420
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ล าดับภาพ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.
64)

150,000.00         75,000.00              150,000.00        เฉพาะเจาะจง นายแทน  สุวรรณมาส 75,000.00           นายแทน  สุวรรณมาส 75,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090122 14/09/2021

1503 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวุฒิกร  จันทร์มณี (เดือน กรกฎาคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จันทร์มณี 900.00                นาย วุฒิกร จันทร์มณี 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090123 14/09/2021

1484 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ์  เกษรบัว (เดือน กรกฎาคม 2564) 2,400.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 2,400.00             นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090124 14/09/2021

1485 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเจตสุกฤษฎ์ิ  ค าทวี (เดือน กรกฎาคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 900.00                นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090125 14/09/2021

1486 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมาน  ศรีเพ็ชร (เดือน กรกฎาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมาน ศรีเพ็ชร 600.00                นาย สมาน ศรีเพ็ชร 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090126 14/09/2021

1487 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนภา  วากย์เงินตรา (เดือน กรกฎาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นภา วากย์เงินตรา 600.00                นาย นภา วากย์เงินตรา 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090127 14/09/2021

1488 ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลัท  รัตนพนัง (เดือน กรฎาคม 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชลัท รัตนพนัง 2,100.00             นาย ชลัท รัตนพนัง 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090128 14/09/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1489 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเอกชัย  แสงฝาก (เดือน กรกฎาคม 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกชัย แสงฝาก 1,200.00             นาย เอกชัย แสงฝาก 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090129 14/09/2021

1490 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนวัฒน์  ศรีเมือง (เดือน กรฎาคม 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 1,200.00             นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090130 14/09/2021

1491 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพันธ์ุ (เดือน กรกฎาคม 2564) 3,600.00            3,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 3,600.00             นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090131 14/09/2021

1492 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กัลยาณมิตร (เดือน กรกฎาคม 2564) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 1,500.00             นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090132 14/09/2021

1493 ค่าบริการอ่ืนๆ นายพิชญ์พงษ์  ปล้ืมเย็น (เดือน กรกฎาคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 1,800.00             นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090133 14/09/2021

1494 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสราวุฒิ  สิงหวรรณุรัตน์ (เดือน กรกฎาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 300.00                นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090134 14/09/2021

1495 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเกรียงศักด์ิ  มาลัย (เดือน กรกฎาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 600.00                นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090135 14/09/2021

3460 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ ซีรีส์วิถีคน  (Re-Edit) 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอซัน จ ากัด 30,000.00           บริษัท เดอซัน จ ากัด 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090136 14/09/2021

3393
ค่าเจ้าหน้าท่ีศิลปกรรมและจัดหาอุปกรณ์ รายการ คุยให้คิด  (ไตร
มาส 3-4/64)ประกอบฉาก

34,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 30,000.00           นายอนุชา  สุจิรธนกูล 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090137 14/09/2021

3395 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 51,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางนรินทร แปะก๋งเส้ง 45,000.00           นางนรินทร แปะก๋งเส้ง 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090138 14/09/2021

1496 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอับดุลย์ลา  โสฬส (เดือน กรกฎาคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อับดุลย์ลา โสฬส 900.00                นาย อับดุลย์ลา โสฬส 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090139 14/09/2021

1497 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนที  ผ่องเผือก (เดือน กรกฎาคม 2564) 340.00              340.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นที  ผ่องเผือก 340.00                นาย นที  ผ่องเผือก 340.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090140 14/09/2021

3396 ต่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 51,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อัครวิทย์ ณะศรี 45,000.00           นาย อัครวิทย์ ณะศรี 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090141 14/09/2021

1498 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวสันต์  จันทร์ฉาย (เดือน กรกฎาคม 2564) 4,200.00            4,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 4,200.00             นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 4,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090142 14/09/2021

1499 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอวยชัย  วงษ์เอ่ียม (เดือน กรกฎาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 600.00                นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090143 14/09/2021

1500 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวัฒนา  อมิธิดาจรูญ (เดือน กรกฎาคม 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 2,100.00             นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090144 14/09/2021

2073 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนท่อเมนน้ าประปา ห้องร้านค้าชุมชน 79,759.94          79,759.94              79,759.94          เฉพาะเจาะจง บริษัท คิวเทค พลัส จ ากัด 79,759.94           บริษัท คิวเทค พลัส จ ากัด 79,759.94                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090145 14/09/2021

3399 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 85,000.00          75,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกจิต สว่างอารมย์ 75,000.00           นาย เอกจิต สว่างอารมย์ 75,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090146 14/09/2021

1504 ค่าบริการอ่ืนๆ นายกรวิสุทธ์ิ  ก๋งพยา (เดือน กรกฎาคม 2564) 5,100.00            5,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย กรวิสุทธ์ิ ก๋งพยา 5,100.00             นาย กรวิสุทธ์ิ ก๋งพยา 5,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090147 14/09/2021

1505 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมโภชน์  ธีระกุล (เดือน กรกฎาคม 2564) 2,400.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมโภชน์ ธีระกุล 2,400.00             นาย สมโภชน์ ธีระกุล 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090148 14/09/2021

1506 ค่าบริการอ่ืนๆ นายระมัด  น้อยหมอ (เดือน มิถุนายน 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ระมัด น้อยหมอ 1,200.00             นาย ระมัด น้อยหมอ 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090149 14/09/2021

3401 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย  รายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 85,000.00          75,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 75,000.00           นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 75,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090150 14/09/2021

1507 ค่าบริการอ่ืนๆ นายระมัด  น้อยหมอ (เดือน กรกฎาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ระมัด น้อยหมอ 600.00                นาย ระมัด น้อยหมอ 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090151 14/09/2021

1508 ค่าบริการอ่ืนๆ นิวัฒน์  ต๋าแบน (เดือน กรกฎาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 600.00                นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090152 14/09/2021

3349 ค่าผลิตรายการ  Spirit of Asia  (ไตรมาส 4/64) 3,600,000.11      3,600,000.11          3,600,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 3,600,000.11       บริษัท แทลเลนท์ แมสมีเดีย จ ากั 3,600,000.11              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090153 14/09/2021

1501 ค่าบริการอ่ืนๆ นายภีระพงศ์  พิมพ์ธนาศิริ (เดือน กรกฎาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภีระพงค์ พิมพ์ธนาศิริ 600.00                นาย ภีระพงค์ พิมพ์ธนาศิริ 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090154 14/09/2021

1502 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุริยันต์  แสงใส (เดือน กรกฎาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุริยันต์ แสงใส 300.00                นาย สุริยันต์ แสงใส 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090155 14/09/2021

670 Columnist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ประจักษ์ 45,000.00          36,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ประจักษ์ ก้องกีรติ 36,000.00           นาย ประจักษ์ ก้องกีรติ 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090156 01/09/2021

673 Columnist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ษัษฐรัมย์ 45,000.00          36,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ษัษฐรัมย์  ธรรมบุษดี 36,000.00           นาย ษัษฐรัมย์  ธรรมบุษดี 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090157 01/09/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

675 Columnist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 วีรพร 45,000.00          36,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วีรพร  นิติประภา 36,000.00           น.ส. วีรพร  นิติประภา 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090158 01/09/2021

676 Columnist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 โรสนี 22,500.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. โรสนี  แกสมาน 18,000.00           น.ส. โรสนี  แกสมาน 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090159 01/09/2021

679 Columnist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 นิศาชล 22,500.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นิศาชล  ค าลือ 18,000.00           น.ส. นิศาชล  ค าลือ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090160 01/09/2021

2297
จัดหาอุปกรณ์ DVB-T2 Probe Monitoring ทดแทนของเดิม ส.
นครราชสีมา และ ส.ชุมพร

749,000.00         727,600.00             749,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วี มีเดีย เอ จ ากัด 727,600.00          บริษัท วี มีเดีย เอ จ ากัด 727,600.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090161 14/09/2021

681 Columnist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 นวลน้อย 22,500.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลน้อย  ธรรมเสถียร 18,000.00           น.ส. นวลน้อย  ธรรมเสถียร 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090162 01/09/2021

69
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการเช่าชุดอุปกรณ์ส าหรับการท าข่าว/
รายงานสด  15 ก.ค. 64 - 15 พ.ค. 65

474,780.40         427,302.36             474,780.40        เฉพาะเจาะจง บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 427,302.36          บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 427,302.36                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090163 14/09/2021

669 Columnist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 เกรียงศักด์ิ 13,500.00          13,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศักด์ิ  ธีระโกวิทขจร 13,500.00           นาย เกรียงศักด์ิ  ธีระโกวิทขจร 13,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090164 01/09/2021

682 Columnist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ศานนท์ 13,500.00          13,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายศานนท์ หวังสร้างบุญ 13,500.00           นายศานนท์ หวังสร้างบุญ 13,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090165 01/09/2021

683 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ทิพากร 20,000.00          16,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 16,000.00           น.ส. ทิพากร  ไชยประสิทธ์ิ 16,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090166 01/09/2021

685 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 สมิตานัน 17,500.00          14,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. สมิตานัน  หยงสตาร์ 14,000.00           น.ส. สมิตานัน  หยงสตาร์ 14,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090167 01/09/2021

691 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ณัฐพร 15,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 12,000.00           น.ส. ณัฐพร  เทพานนท์ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090168 01/09/2021

688 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ธีทัต 15,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธีทัต  จันทราพิชิต 12,000.00           นาย ธีทัต  จันทราพิชิต 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090169 01/09/2021

690 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ปิยวัฒน์ 15,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ปิยวัฒน์  สีแตงสุก 12,000.00           นาย ปิยวัฒน์  สีแตงสุก 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090170 01/09/2021

696 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 อโนมา 30,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาง อโนมา  สอนบาลี 24,000.00           นาง อโนมา  สอนบาลี 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090171 01/09/2021

694 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 วิชญ์ชนนท์ 15,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ด.ช. วิชญ์ชนนท์  ปิติชัยธนาโชติ 12,000.00           ด.ช. วิชญ์ชนนท์  ปิติชัยธนาโชติ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090172 01/09/2021

700 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 อติรุจ 90,000.00          72,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อติรุจ  ดือเระ 72,000.00           นาย อติรุจ  ดือเระ 72,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090173 01/09/2021

698 Future Journalist เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 พริม 30,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. พริม  มณีโชติ 24,000.00           น.ส. พริม  มณีโชติ 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090174 01/09/2021

2093 เพ่ือซ้ือความคุ้มครองประกันภัยทรัพย์สิน ส.ส.ท. 30,900.53          30,900.53              32,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มห 30,900.53           บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มห 30,900.53                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090175 14/09/2021

701 Graphic Designer  เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 นันท์ณิชา 60,000.00          48,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นันท์ณิชา  ศรีวุฒิ 48,000.00           น.ส. นันท์ณิชา  ศรีวุฒิ 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090178 01/09/2021

706 Graphic Designer  เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 วีระยุทธ 30,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีระยุทธ  กองต๊ิบ 24,000.00           นาย วีระยุทธ  กองต๊ิบ 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090179 01/09/2021

704 Graphic Designer  เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 วณิชยา 30,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. วณิชยา  ตันฑเสน 24,000.00           น.ส. วณิชยา  ตันฑเสน 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090180 01/09/2021

708 Photographer เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ณัฐนนท์ 90,000.00          72,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐนนท์  ณ นคร 72,000.00           นาย ณัฐนนท์  ณ นคร 72,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090181 01/09/2021

709 Photographer  เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 สายสุนีย์ 30,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 24,000.00           น.ส.สายสุนีย์ ผิวอ่อนดี 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090182 01/09/2021

711 Photographer  เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 ศุภกิจ 30,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกิจ  พิทักษ์บ้านโจด 24,000.00           นาย ศุภกิจ  พิทักษ์บ้านโจด 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090183 01/09/2021

714 Photographer  เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 จิตติมา 30,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตติมา  หลักบุญ 24,000.00           น.ส. จิตติมา  หลักบุญ 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090184 01/09/2021

715 Photographer  เว็บDecode ไตรมาส 3-4/64 พงศกร 30,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย พงศกร  ตะเคียน 24,000.00           นาย พงศกร  ตะเคียน 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090185 01/09/2021

228
อุปกรณ์เพ่ือติดตามและประมวลผลกิจกรรม ALTV Quiz 
Challenge by Thai PBS

249,999.08         249,999.08             250,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 249,999.08          บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 249,999.08                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090186 15/09/2021

3326 ค่าผลิตรายการ  ดูให้รู้  ไตรมาส 4/64 1,925,679.00      1,925,679.00          1,925,679.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 1,925,679.00       บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตช่ัน จ ากั 1,925,679.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090187 14/09/2021

242 Content Online สมุนไพร อะไรเอ่ย ไตรมาส 4/2564 350,000.10         350,000.10             350,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 350,000.10          บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 350,000.10                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090188 15/09/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3899
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วงสถานการณ์ COVID-19 
(2-30 ส.ค. 64) กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน

22,500.00          22,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 22,500.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 22,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090189 15/09/2021

2078
ขออนุมัติจัดจ้างงาน Overhaul Motor ขนาด 15 kW และ  
GRUNDFOS Pump  (SCHP-02)

32,314.00          31,030.00              32,314.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.วี. เซอร์วิส เอ็นจิเนีย 31,030.00           บริษัท พี.วี. เซอร์วิส เอ็นจิเนีย 31,030.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090191 15/09/2021

35 จ้างผลิตสกู๊ปให้กับรายการทันโลกกับท่ีน่ีไทยพีบีเอส 204,000.06         204,000.06             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 204,000.06          บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 204,000.06                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090193 15/09/2021

2084 ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 93-9339 9,200.00            9,200.00                9,200.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 9,200.00             บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 9,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090194 15/09/2021

2980 ค่าผลิต ละคร PATANI IN LOVE (ปาตานีท่ีรัก) 6,401,810.01      6,401,810.01          6,401,810.00      เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมัดนิรันดร  เลาะนะ 6,401,810.01       นายมูฮ าหมัดนิรันดร  เลาะนะ 6,401,810.01              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090195 09/09/2021

3433 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 360,000.00         195,000.00             360,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ศศดิศ ชูชนม์ 195,000.00          นางสาว ศศดิศ ชูชนม์ 195,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090196 15/09/2021

942 ค่าซ่อมบ ารุงรถ DSNG 3 95,230.00          95,230.00              -                   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงหาแก้ว การช่าง 95,230.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงหาแก้ว การช่าง 95,230.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090197 15/09/2021

3447 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 360,000.00         195,000.00             360,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพัสพงศ์ ศรีประเสริฐ 195,000.00          นายพัสพงศ์ ศรีประเสริฐ 195,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090198 15/09/2021

1679 สเปรย์บรรจุแอลกอฮอล์ขนาด 50 มม. 155,150.00         155,150.00             155,150.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 155,150.00          บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 155,150.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090199 15/09/2021

3445 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 360,000.00         195,000.00             360,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ณรงค์  อนุรักษ์ 195,000.00          นาย ณรงค์  อนุรักษ์ 195,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090200 15/09/2021

3454 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 360,000.00         195,000.00             360,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภาณุวัตร ตฤณตียะกุล 195,000.00          นายภาณุวัตร ตฤณตียะกุล 195,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090201 15/09/2021

3449 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 375,000.00         210,000.00             375,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย สมชาย  แกมทอง 210,000.00          นาย สมชาย  แกมทอง 210,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090202 15/09/2021

3441 ค่าผู้ด าเนินรายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 605,000.00         330,000.00             605,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกุลตา  มิตรศรัทธา 330,000.00          น.ส.สุกุลตา  มิตรศรัทธา 330,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090205 15/09/2021

2086
เพ่ือสนับสนุนการท าข่าวของส านักข่าวและส านักอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

23,689.80          23,689.80              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 23,689.80           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 23,689.80                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090206 16/09/2021

4070
เพ่ือด าเนินการแปลและท าsubtitle รายการส่งประกวดรางวัล
ต่างประเทศ

3,745.00            3,745.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ศศิพัฒน์ จ ากัด 3,745.00             บริษัท ศศิพัฒน์ จ ากัด 3,745.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090207 16/09/2021

2085 งานซ่อมเคร่ืองปรับอากาศศูนย์เชียงใหม่ 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 3,210.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090208 16/09/2021

3455
เจ้าหน้าท่ี ALTV Content Strategic Planner & Marketing 
Communication

180,000.00         135,000.00             180,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ณภัค ภูมิชีวิน 135,000.00          นางสาว ณภัค ภูมิชีวิน 135,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090209 16/09/2021

3382 ค่าผู้ด าเนินรายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 400,000.00         320,000.00             400,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 320,000.00          นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 320,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090210 16/09/2021

2095 สเปรย์แอลกอฮอล์ 20 ลิตร,เจลแอลกอฮอล์ 18 ลิตร 41,500.00          41,500.00              41,500.00          เฉพาะเจาะจง ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 41,500.00           ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประ 41,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090212 16/09/2021

2379 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ มวกเหล็ก 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090213 16/09/2021

2381 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ สมุทรสงคราม 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090214 16/09/2021

2380 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ  ชัยบาดาล 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090215 16/09/2021

2373
จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ สุราษฎร์ธานี (เขาท่า
เพชร)

6,425.53            6,425.53                6,425.53            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,425.53             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,425.53                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090216 16/09/2021

2075 ค่าเคร่ืองเขียนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือน ส.ค. 64 3,365.15            2,964.35                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 2,964.35             บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 2,964.35                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090217 16/09/2021

2072 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนกระจกสกายไลท์ 94,695.00          94,695.00              94,695.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เค ที อลูมิเนียม จ ากัด 94,695.00           บริษัท เค ที อลูมิเนียม จ ากัด 94,695.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090218 17/09/2021

2071 ขอนุมัติจัดซ้ือหลอดโปรเจคเตอร์ห้องประชุมบอร์ด 26,215.00          26,215.00              26,215.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 26,215.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 26,215.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090220 17/09/2021

2371 จัดหาไดสตาร์ทของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  สถานีสุรินทร์ 12,840.00          12,840.00              12,840.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแสงเจริญไดนาโม จ ากัด 12,840.00           บริษัท ไทยแสงเจริญไดนาโม จ ากัด 12,840.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090221 17/09/2021

2369 จัดหาอุปกรณ์ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดจากภัยธรรมชาติ 79,073.00          79,073.00              79,073.00          เฉพาะเจาะจง บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 79,073.00           บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 79,073.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090222 17/09/2021

2370
จัดหาอะไหล่ส าหรับซ่อมบ ารุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ศูนย์วิศวกรรม
ขอนแก่น และสถานีลูกข่าย

26,741.34          26,741.33              26,741.32          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอร่ี จ ากัด 26,741.33           บริษัท เมโทรแมชีนเนอร่ี จ ากัด 26,741.33                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090223 17/09/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2368
จัดหา Low Noise Blockdown (LNB) ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดและ
ส ารองใช้งาน

88,810.00          88,810.00              88,810.00          เฉพาะเจาะจง บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 88,810.00           บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริชคอร์ปฯ 88,810.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090224 17/09/2021

1256
ขออนุมัติใช้งบจัดหาผู้ผลิตรายการ รายการชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร ไตร
มาส 4

1,480,000.00      1,472,000.03          1,480,000.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท เดอะ วิซิเบ้ิล มีเดีย จ ากัด
,บริษัท สไสตล์ ครีเอทีฟเฮ้าส์ จ ากัด

1,472,000.03       บริษัท เดอะ วิซิเบ้ิล มีเดีย จ ากัด 1,472,000.03              ใช้เกณฑ์ราคาและคุณภาพ ได้คะแนนสูงสุด PO2021090226 17/09/2021

2383 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ น้ าโสม 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090232 19/09/2021

2374 จัดจ้างเปล่ียนคอมเพรชเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ สถานีบึงกาฬ 14,980.00          14,980.00              14,980.00          เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชัยแอร์ 14,980.00           ส.เจริญชัยแอร์ 14,980.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090233 19/09/2021

2376 จัดจ้างซ่อมชุดคอลโทรลเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีอุบลราชธานี 6,420.00            6,420.00                6,420.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จ 6,420.00             บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จ 6,420.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090234 19/09/2021

2378 จัดหาหัวแร้งพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 13,910.00          13,910.00              13,910.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 13,910.00           บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 13,910.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090235 19/09/2021

2375 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ เชียงราย 3,833.04            3,833.04                3,833.04            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,833.04             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,833.04                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090236 19/09/2021

3367 ค่าผลิตรายการ สะเทือนไทย  (ไตรมาส 4/64) 1,938,305.00      1,938,305.00          1,938,305.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 1,938,305.00       บริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จ ากัด 1,938,305.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090237 15/09/2021

74 จ้างผลิตสารคดีแม่น้ าท่าจีน 800,000.00         800,000.00             800,000.00        เฉพาะเจาะจง นายกานต์ บุญเยาวลักษณ์ 800,000.00          นายกานต์ บุญเยาวลักษณ์ 800,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090238 17/09/2021

2090 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีต้องใช้ในงานวิศวกรรม 35,577.50          35,577.50              35,577.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี 1 อินเตอร์เทรด จ ากัด 35,577.50           บริษัท พี 1 อินเตอร์เทรด จ ากัด 35,577.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090239 20/09/2021

2091 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ินเปลืองงานวิศวกรรม 13,375.00          13,375.00              13,375.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แกนกลาง จ ากัด 13,375.00           บริษัท แกนกลาง จ ากัด 13,375.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090240 20/09/2021

2087
จัดหา Toner HP M154a ใช้งานฝ่ายพัฒนาผลผลิตเน้ือหา ส านัก
สร้างสรรค์เน้ือหา

39,996.60          39,996.60              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 39,996.60           บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 39,996.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090241 20/09/2021

918 Loundness Monitor ฝ่ายเทคนิค TCR 184,254.00         182,970.00             184,254.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเค วิลเล่ียม จ ากัด 182,970.00          บริษัท โอเค วิลเล่ียม จ ากัด 182,970.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090242 20/09/2021

1639
ผ้าใบเต็นท์ 3X3 ชนิดผ้า 600D จ านวน 12 ช้ิน (ใช้ในศูนย์บริการฉีด
วัคซีน)

10,143.60          10,143.60              10,143.60          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 10,143.60           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 10,143.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090243 20/09/2021

2092 ขออนุมัติจัดซ้ือ Water temp 4 น้ิว ของระบบ CPMS 32,742.00          32,742.00              32,742.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด 32,742.00           บริษัท แอร์โค จ ากัด 32,742.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090244 20/09/2021

3322 ค่าผลิต รายการ  Chris Jobs (Season 7) 1,033,620.00      1,033,620.00          1,033,620.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 1,033,620.00       บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 1,033,620.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090246 13/09/2021
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75,000.00          75,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อธิษฐ์ หงษ์ใจ 75,000.00           นาย อธิษฐ์ หงษ์ใจ 75,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090251 02/09/2021

3903
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

12,400.00          12,400.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 12,400.00           นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 12,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090254 21/09/2021

3904
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

10,200.00          10,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 10,200.00           นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 10,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090255 21/09/2021

3905
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

10,200.00          10,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 10,200.00           นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 10,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090256 21/09/2021

3906
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

11,900.00          11,900.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 11,900.00           คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 11,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090257 21/09/2021

3907
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

10,200.00          10,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 10,200.00           นางกันยา  แซ่อ่ึง 10,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090258 21/09/2021

3909
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

11,900.00          11,900.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 11,900.00           น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 11,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090259 21/09/2021

3910
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

6,800.00            6,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 6,800.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 6,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090260 21/09/2021

3911
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

5,100.00            5,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 5,100.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 5,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090261 21/09/2021

3902
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

13,600.00          13,600.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 13,600.00           นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 13,600.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090263 21/09/2021

3477 ค่าเจ้าหน้าท่ี ALTV Content Creator (website) 63,000.00          54,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. สลิลทิพย์ ทิพนี 54,000.00           น.ส. สลิลทิพย์ ทิพนี 54,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090264 21/09/2021

3478 ค่าเจ้าหน้าท่ี ALTV Content Creator (website) 63,000.00          54,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. หงส์ฟ้า โคมร้าย 54,000.00           น.ส. หงส์ฟ้า โคมร้าย 54,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090265 21/09/2021

262
Content Online ขบวนการ fun น้ านม ชุดเจ้านายทรงเคร่ือง ไตร
มาส 4/2564

107,000.00         107,000.00             107,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 107,000.00          บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 107,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090266 21/09/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

259 กล่องสุ่ม ART BOX 354,919.00         354,919.00             354,919.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 354,919.00          บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 354,919.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090267 21/09/2021

3408 ค่าผู้เขียนบท รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 240,000.00         80,000.00              240,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา แซ่ฟู 80,000.00           นางสาวสุกัญญา แซ่ฟู 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090269 21/09/2021

3900
โครงการ Thai PBS Big Sign : Live แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก
 ศบค. (1 ก.ค. 64)

600.00              64,521.00              -                   เฉพาะเจาะจง การประปานครหลวง 64,521.00           การประปานครหลวง 64,521.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090270 21/09/2021

231 ค่าผลิตรายการ Fit in 5 โตไปทุกวัน ไตรมาส 4/2564 2,310,000.10      2,309,982.02          2,310,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 2,309,982.02       บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 2,309,982.02              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090271 15/09/2021

3912
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

5,100.00            2,309,982.02          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 2,309,982.02       บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 2,309,982.02              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090271 15/09/2021

3417 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์เน้ือหา รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 120,000.00         40,000.00              120,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวศุจีภรณ์ คุ้มจ่ัน 40,000.00           นางสาวศุจีภรณ์ คุ้มจ่ัน 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090272 21/09/2021

3405 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย  รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 144,000.00         141,000.00             144,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกานต์มณี พรหมศิริ 141,000.00          นางสาวกานต์มณี พรหมศิริ 141,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090276 21/09/2021

3908
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

10,200.00          141,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกานต์มณี พรหมศิริ 141,000.00          นางสาวกานต์มณี พรหมศิริ 141,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090276 21/09/2021

3440 ค่าผู้ด าเนินรายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 605,000.00         235,000.00             605,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกุลตา  มิตรศรัทธา 235,000.00          น.ส.สุกุลตา  มิตรศรัทธา 235,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090279 21/09/2021

3434 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 144,000.00         48,000.00              144,000.00        เฉพาะเจาะจง ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 48,000.00           ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090282 21/09/2021

3446 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 360,000.00         135,000.00             360,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพัสพงศ์ ศรีประเสริฐ 135,000.00          นายพัสพงศ์ ศรีประเสริฐ 135,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090286 21/09/2021

3451 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 375,000.00         135,000.00             375,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย สมชาย  แกมทอง 135,000.00          นาย สมชาย  แกมทอง 135,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090289 21/09/2021

3419
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ล าดับภาพ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.
64)

150,000.00         50,000.00              150,000.00        เฉพาะเจาะจง นายแทน  สุวรรณมาส 50,000.00           นายแทน  สุวรรณมาส 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090290 21/09/2021

3422
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ล าดับภาพ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.
64)

180,000.00         60,000.00              180,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบริรักษ์ ซุยลา 60,000.00           นายบริรักษ์ ซุยลา 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090292 21/09/2021

3438  ึฺ้ค่าฺฺช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 144,000.00         48,000.00              144,000.00        เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย อ่องลออ 48,000.00           วุฒิชัย อ่องลออ 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090293 21/09/2021

3412
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์การถ่ายภาพ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- 
ธ.ค.64)

480,000.00         160,000.00             480,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พัฒน์ วรพิมพ์รัตน์ 160,000.00          นายพงษ์พัฒน์ วรพิมพ์รัตน์ 160,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090294 21/09/2021

3407
ค่าเจ้าหน้าท่ีวางแผนและสนับสนุนการผลิต รายการ สูงวัยวาไรต้ี 
(ก.ค.- ธ.ค.64)

150,000.00         50,000.00              150,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอ้อย ป้อมสุวรรณ 50,000.00           นางสาวอ้อย ป้อมสุวรรณ 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090295 21/09/2021

3432 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 360,000.00         150,000.00             360,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ศศดิศ ชูชนม์ 150,000.00          นางสาว ศศดิศ ชูชนม์ 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090296 21/09/2021

3425
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ล าดับภาพ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.
64)

114,000.00         38,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นายปริญญา โสดามุข 38,000.00           นายปริญญา โสดามุข 38,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090297 21/09/2021

3409 ค่าผู้ช่วยผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 300,000.00         100,000.00             300,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณี ปิยศุภกรวนิช 100,000.00          น.ส.วรรณี ปิยศุภกรวนิช 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090298 21/09/2021

3414 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์เน้ือหา รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 108,000.00         36,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวฑิฆัมพร ทองยัง 36,000.00           นางสาวฑิฆัมพร ทองยัง 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090300 21/09/2021

3416 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์เน้ือหา รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 108,000.00         36,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภาสิทธ์ิ สุขณีย์ 36,000.00           นายภาสิทธ์ิ สุขณีย์ 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090301 21/09/2021

3410 ค่าผู้เขียนบท รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 240,000.00         80,000.00              240,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา จิรบวรพงศา 80,000.00           นางสาวจิตรา จิรบวรพงศา 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090302 21/09/2021

3452 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 360,000.00         135,000.00             360,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภาณุวัตร ตฤณตียะกุล 135,000.00          นายภาณุวัตร ตฤณตียะกุล 135,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090303 21/09/2021

3443 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 360,000.00         150,000.00             360,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ณรงค์  อนุรักษ์ 150,000.00          นาย ณรงค์  อนุรักษ์ 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090304 21/09/2021

2377 จัดหาถังเก็บน้ า ทดแทนของเดิม สถานีสิงห์บุรี 9,000.01            9,000.01                9,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน คมสันต์พลาสติก 9,000.01             ร้าน คมสันต์พลาสติก 9,000.01                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090305 21/09/2021

3476 ค่าเจ้าหน้าท่ี ALTV Content Creator (website) 63,000.00          54,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนัชชา สุวิบาย 54,000.00           น.ส. ธนัชชา สุวิบาย 54,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090306 21/09/2021

4069 เพ่ือส่ังซ้ือน้ าด่ืมไทยพีบีเอส ส าหรับใช้กิจกรรมของ ส.ส.ท. 56,175.00          56,175.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าด่ืมซอฟท์ จ ากัด 56,175.00           บริษัท น้ าด่ืมซอฟท์ จ ากัด 56,175.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090307 21/09/2021

2097 ขออนุมัติจัดซ้ือป๊ัมหอยโข่งขนาด 2HP 4,922.00            4,922.00                4,922.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 4,922.00             บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 4,922.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090308 21/09/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2096 จ้างเปล่ียนคอล์ย และวาล์วน้ าเย็นห้องประชุม AM301 44,940.00          44,940.00              44,940.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค พลัส ทูเก็ตเตอ 44,940.00           บริษัท เพอร์เฟค พลัส ทูเก็ตเตอ 44,940.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090309 21/09/2021

2089 เพ่ือการผลิตรายการข่าวกีฬา 22,983.60          22,983.60              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 22,983.60           บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 22,983.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090310 21/09/2021

3898 โครงการเช่าใช้ LINE Official Account @ThaiPBS 6,850,000.04      6,164,270.09          6,850,000.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด,บริษัท มาโช 
โมช่ัน จ ากัด ,บริษัท อิกไนท์ อาร์ไอโอ 
จ ากัด

6,164,270.09       บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด 6,164,270.09              ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด PO2021090312 22/09/2021

3915
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 เด็กรู้สู้ภัย (ต.ค.-ธ

13,000.00          13,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดาริน  ก าเนิดรัตน์ 13,000.00           นางสาวดาริน  ก าเนิดรัตน์ 13,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090313 22/09/2021

3914
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 GenZ & Classical Mus

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐา  ควรขจร 19,500.00           นางสาวณัฏฐา  ควรขจร 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090314 22/09/2021

3916
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 หลบมุมอ่าน (ต.ค.-ธ.ค.

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาง นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 19,500.00           นาง นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090315 22/09/2021

3917
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 ทันส่ือ (ต.ค.-ธ.ค.)

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 19,500.00           นาย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090316 22/09/2021

3913
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 ภูมิคุ้มกัน ช่วงคิ

45,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย แก้ว กังสดาลอ าไพ 45,000.00           นาย แก้ว กังสดาลอ าไพ 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090317 22/09/2021

3921
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 พิกัดเพศ (ต.ค.-ธ.ค.)

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณรัชดา ธราภาค 19,500.00           คุณรัชดา ธราภาค 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090318 22/09/2021

3922
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 ห้องสมุดหลังไมค์ (ต.ค

99,000.00          99,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง รัศมี มณีนิล 99,000.00           รัศมี มณีนิล 99,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090319 22/09/2021

3923
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 Kids Hour (ต.ค.-ธ.ค.)

80,000.00          80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 80,000.00           นางสาว วรรญา  ไชยโย 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090320 22/09/2021

3920
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 ส่ือเปล่ียนโลก (ต.ค.-

13,000.00          13,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางพลินี เสริมสินสิริ 13,000.00           นางพลินี เสริมสินสิริ 13,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090321 22/09/2021

3924
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 ศัลยกรรม...ความสุข (ต

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายวีระพงศ์ ทวีศักด์ิ 19,500.00           นายวีระพงศ์ ทวีศักด์ิ 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090322 22/09/2021

3925
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 ภูมิคุ้มกัน (ต.ค.-ธ.ค

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวิลัย สมทรง 19,500.00           นางสาวศิวิลัย สมทรง 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090323 22/09/2021

2094 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบป๊ัมดับเพลิงและสปริงเกอร์ดับเพลิง 7,254.60            7,254.60                7,254.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 7,254.60             บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 7,254.60                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090324 22/09/2021

2382
จัดหาอะไหล่และน้ ามันเคร่ือง ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ศูนย์วิศวกรรม
กรุงเทพ

34,302.34          34,302.33              34,302.33          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอร่ี จ ากัด 34,302.33           บริษัท เมโทรแมชีนเนอร่ี จ ากัด 34,302.33                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090325 22/09/2021

3389 ค่าผู้ด าเนินรายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 680,000.04         600,000.04             680,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กาแฟด า จ ากัด 600,000.04          บริษัท กาแฟด า จ ากัด 600,000.04                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090326 16/09/2021

3392
ค่าสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าท่ี รายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 
3-4/64)

2,081,140.09      1,836,300.08          2,081,140.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิกเซอร์ แอนด์ บรอดแคซท 1,836,300.08       บริษัท ฟิกเซอร์ แอนด์ บรอดแคซท 1,836,300.08              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090327 16/09/2021

2100 กระดาษเช็ดมือ 90,950.00          90,950.00              90,950.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 90,950.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 90,950.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090328 22/09/2021

4071 จัดซ้ือส่ือประชาสัมพันธ์ เส้ือสูทสภาผู้ชมฯ 61,632.00          61,632.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรงสมัย ราชเทวี 2525 จ ากัด 61,632.00           บริษัท ทรงสมัย ราชเทวี 2525 จ ากัด 61,632.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090329 22/09/2021

2101 ถุงขยะด า 19,260.00          19,260.00              19,260.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขทรัพย์ทวี 19,260.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขทรัพย์ทวี 19,260.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090330 23/09/2021

4073 เพ่ือผลิตถุงสปันด์บอนด์ส าหรับใช้กิจกรรมของไทยพีบีเอส 149,800.00         149,800.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ที.อาร์.แบ็กส์ จ ากัด 149,800.00          บริษัท พี.ที.อาร์.แบ็กส์ จ ากัด 149,800.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090331 23/09/2021

2099 กระดาษช าระจัมโบ้โรล2 87,472.50          86,670.00              87,472.50          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 86,670.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 86,670.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090332 23/09/2021

3519 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ ซีรีส์วิถีคน (Re-Edit) 60,000.01          60,000.01              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอซัน จ ากัด 60,000.01           บริษัท เดอซัน จ ากัด 60,000.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090333 23/09/2021

3485
ค่าหนังสืออนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม (เฉพาะบทประพันธ์) 
เร่ือง ฉันจะสูงวัยอย่างมีความสุข

100,000.00         100,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมเกียรต์ิ  วิทุรานิช 100,000.00          นาย สมเกียรต์ิ  วิทุรานิช 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090334 23/09/2021

2088 ส าหรับใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่าใหม่ ปี 64 7,222.50            7,222.50                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 7,222.50             บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 7,222.50                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090335 27/09/2021

934 ค่าบริการตรวจเช็คอะไหล่ซ่อมกล้อง ย่ีห้อ SONY 7,811.00            7,811.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 7,811.00             บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 7,811.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090336 27/09/2021

3488 ค่าผู้ด าเนินรายการ รู้เท่ารู้ทัน  (กย.- ธค.) 80,000.00          60,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 60,000.00           คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090337 27/09/2021

3490 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ รู้เท่ารู้ทัน  (กย.- ธค.) 20,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 15,000.00           น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090338 27/09/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3494 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ รู้เท่ารู้ทัน  (กย.- ธค.) 20,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 15,000.00           นายมารุต เนียมท้วม 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090339 27/09/2021

3493 ค่าจัดหาเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย รายการ รู้เท่ารู้ทัน  (กย.- ธค.) 48,000.00          36,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 36,000.00           อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090340 27/09/2021

3498 ค่าเจ้าหน้าท่ี prop รายการ รู้เท่ารู้ทัน  (กย.- ธค.) 16,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 12,000.00           นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090341 27/09/2021

78
จ้างผู้ส่ือข่าว MOJO ศูนย์พัฒนาการส่ือสารด้านภัยพิบัติ เดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2564

75,000.00          75,000.00              25,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน์ เรือนใจ 75,000.00           นางสาวกัญญารัตน์ เรือนใจ 75,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090343 27/09/2021

3901
ค่าผลิตรายการวิทยุดิจิทัลและรายการวิทยุไทยพีบีเอสส าหรับเด็ก
และครอบครัว ไตรมาส 4/2564 (ต.ค.-ธ.ค.)

514,000.33         514,000.31             514,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ท ามาปัน จ ากัด 514,000.31          บริษัท ท ามาปัน จ ากัด 514,000.31                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090344 27/09/2021

3473 ค่าผู้จัดท าบทประพันธ์ “Fight’s Daydreaming” 35,000.00          35,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีรวัฒน์ ขโยชัยกร 35,000.00           นาย วีรวัฒน์ ขโยชัยกร 35,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090345 27/09/2021

3474 ผู้จัดท าบทประพันธ์ “อันดามัน” 35,000.00          35,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. อลิษา ต้ังอยู่สวัสด์ิ 35,000.00           น.ส. อลิษา ต้ังอยู่สวัสด์ิ 35,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090346 27/09/2021

945
ค่าบรรยาย FacebookLiveป่ันสู่ฝันคนวัยมันส์ การแข่งขันจักรยาน
เสือภูเขาทางเรียบBike 4 Allจ.อุทัยธานี

3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 3,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090347 22/09/2021

908
สัญญาบริการบ ารุงรักษาระบบงาน Thai PBS   Broadcast 
Management แบบรายปี

10,000,000.00    10,000,000.01         10,000,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 10,000,000.01     บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 10,000,000.01            
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090348 27/09/2021

944
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมบริษัทไทยคม ประจ าเดือน ส.ค. 
2564

754,049.96         754,049.96             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 754,049.96          บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 754,049.96                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090349 27/09/2021

3500 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ Have A News Day  (สค.- ธค.) 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 20,000.00           น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090350 27/09/2021

2080 ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมน้ าร่ัวเข้าภายในอาคาร ส.ส.ท. ส่วนกลาง 128,400.00         120,000.00             128,400.00        เฉพาะเจาะจง นาง ทิพย์วัน จรัญเธียรสิน 120,000.00          นาง ทิพย์วัน จรัญเธียรสิน 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090351 27/09/2021

3501 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ Have A News Day  (สค.- ธค.) 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 20,000.00           นายมารุต เนียมท้วม 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090352 27/09/2021

3457 ค่าผลติรายการ นักผจญเพลง REPLAY (Season 10) 4,494,000.00      4,494,000.00          4,494,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 4,494,000.00       บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 4,494,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090356 27/09/2021

4165 ค่าจ้างแปลบทสารคดีโนราห์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาง เพลินพจน์ อัตถากร 10,000.00           นาง เพลินพจน์ อัตถากร 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090357 27/09/2021

3934 ผลิตของท่ีระลึกเส้ือ Digital Brand (VIPA) 21,400.00          21,400.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด 21,400.00           บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด 21,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090359 28/09/2021

946 ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในรถ OB1 Thaipbs ทะบิยน 50-2258 83,460.00          83,460.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินวินซิเบ้ิล จ ากัด 83,460.00           บริษัท อินวินซิเบ้ิล จ ากัด 83,460.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090365 29/09/2021

2107
ขออนุมัติจัดซ้ือคาร์บอนฟิลเตอร์ กรองกล่ินท่อดักท์ ร้านค้าอาหาร
และห้องป๊ัมใต้ดิน อาคาร. C

16,050.00          16,050.00              16,050.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนอรัล ไทย เทค จ ากัด 16,050.00           บริษัท เจเนอรัล ไทย เทค จ ากัด 16,050.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090366 29/09/2021

246
ผู้เขียนบทความ Website ThaiPBSKds (บ.บอลลูนน่ี จก.) ไตรมาส 
4/2564

160,500.00         160,500.00             160,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บอลลูนน่ี จ ากัด 160,500.00          บริษัท บอลลูนน่ี จ ากัด 160,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090367 29/09/2021

252 คลิป จีน ว้าว ไตรมาส 4/2564 300,000.00         300,000.00             300,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชุดาภา จรัสเอ้ือสกุล 300,000.00          น.ส.ชุดาภา จรัสเอ้ือสกุล 300,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090368 29/09/2021

253 คลิป จักรวาลมหาสนุก ไตรมาส 4/2564 400,000.00         400,000.00             400,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.มุธิตา ละโว้ชัย 400,000.00          น.ส.มุธิตา ละโว้ชัย 400,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090369 29/09/2021

260 Content Online สนุกสะกด ชุดฉันจ าได้ไตรมาส 4/2564 107,000.00         107,000.00             107,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 107,000.00          บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 107,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090370 29/09/2021

245
ผู้เขียนบทความ Website ThaiPBSKds (นางเสาวภา พรจินดารักษ์)
 ไตรมาส 4/2564

150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง นาง เสาวภา พรจินดารักษ์ 150,000.00          นาง เสาวภา พรจินดารักษ์ 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090371 29/09/2021

263 หนังสือนิทานอ่านเพลิน FUN น้ านม (จ านวน 10,000 เล่ม) 300,000.01         300,000.01             300,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 300,000.01          บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 300,000.01                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090372 29/09/2021

261 หนังสือการ์ตูน+Activity GUARDIAN5 406,600.00         406,600.00             406,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 406,600.00          บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 406,600.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090373 29/09/2021

239 Content Online สังคมสนุกคิด ไตรมาส 4/2564 139,100.00         139,100.00             139,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 139,100.00          บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 139,100.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090374 29/09/2021

258 Content Online บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ไตรมาส 4/2564 139,100.00         139,100.00             139,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 139,100.00          บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 139,100.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090375 29/09/2021

254 คลิป กินกับลูก ไตรมาส 4/2564 642,000.00         642,000.00             642,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทมายด์ เมคเกอร์ จ ากัด 642,000.00          บริษัทมายด์ เมคเกอร์ จ ากัด 642,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090376 29/09/2021

266 กิจกรรม คิดสนุก สนุกเล่น 299,600.00         299,600.00             299,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 299,600.00          บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 299,600.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090377 29/09/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2103
ขออนุมัติซ้ือ ถังเก็บน้ า DOS 2000 ลิตร และป้ัมน้ าพร้อมงานติดต้ัง 
ศูนย์ขอนแก่น

40,760.00          40,760.00              40,760.00          เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 40,760.00           นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 40,760.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090378 29/09/2021

2102 ขออนุมัติจัดซ้ือพรมพีวีซี 6,420.00            6,420.00                6,420.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 6,420.00             บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 6,420.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090381 29/09/2021

2384
ค่าใช้บริการส่ิงอ านวยความสะดวก ของ กปส. จ านวน 4 สถานี 
ประจ าเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564

183,624.84         183,624.84             -                   เฉพาะเจาะจง กรมประชาสัมพันธ์ (เงินรายได้กรม 183,624.84          กรมประชาสัมพันธ์ (เงินรายได้กรม 183,624.84                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090382 29/09/2021

1640 จัดซ้ือชุดตรวจ COVID-19 (ATK) ชนิดน้ าลาย คร้ังท่ี 1 140,000.00         140,000.00             140,000.00        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 140,000.00          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 140,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090384 29/09/2021

2098 งานลงหินคลุกด้านหน้าศูนย์ขอนแก่น 41,529.38          41,529.38              41,529.37          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัย ขอนแก่น 41,529.38           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัย ขอนแก่น 41,529.38                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090385 29/09/2021

1681 ตรวจสุขภาพพนักงานส านักงานใหญ่ ปี 2564 453,840.00         453,840.00             458,265.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซ่ิงโฮม จ ากัด 453,840.00          บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซ่ิงโฮม จ ากัด 453,840.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090386 29/09/2021

1510
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการจัดหาผู้ผลิต รายการความจริงไม่ตาย 
14 ตอน

4,184,460.02      4,184,460.02          4,184,460.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 4,184,460.02       บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 4,184,460.02              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090387 29/09/2021

919 Scan Converter ฝ่ายเทคนิค TCR 499,583.00         475,000.00             500,000.00        ประกาศเชิญชวน
บริษัท เอสเอ็นบี เทค จ ากัด,บริษัท ภู
กิจ พลัส จ ากัด ,บริษัท เอสเอ็นบี เทค 
จ ากัด, บริษัท พี8.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

475,000.00          บริษัท เอสเอ็นบี เทค จ ากัด 475,000.00                ราคาต่ าสุด PO2021090388 29/09/2021

3918
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 เท่ียวมีเร่ืองกับหมอบ

19,500.00          19,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายบัญชา พงษ์พาณิช 19,500.00           นายบัญชา พงษ์พาณิช 19,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090389 29/09/2021

3919
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 พิกัดเพศ (ต.ค.-ธ.ค.)

10,400.00          10,400.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 10,400.00           นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 10,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090390 29/09/2021

3926
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 ห้องเรียนฟ้ากว้าง (ต.

13,000.00          13,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สกาวรัตน์ วงศ์ม่ันกิจการ 13,000.00           น.ส.สกาวรัตน์ วงศ์ม่ันกิจการ 13,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090391 29/09/2021

3927
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 โรงหมอ (ต.ค.-ธ.ค.)

99,000.00          99,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สุรีย์พร วงศ์สถิตพร 99,000.00           น.ส.สุรีย์พร วงศ์สถิตพร 99,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090392 29/09/2021

3928
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 เพลงดนตรีวิถีอาเซียน

39,000.00          39,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อานันท์ นาคคง 39,000.00           นาย อานันท์ นาคคง 39,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090393 29/09/2021

3929
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 4/2564 Starstuff Podcast (ต.

26,000.00          26,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน 26,000.00           นายณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน 26,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090394 29/09/2021

1680 ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือนสิงหาคม 2564 445,484.00         445,484.00             445,484.00        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 445,484.00          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 445,484.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090395 29/09/2021

2460 งานปรับปรุง Acoustic ห้องตัดต่อ ห้องบันทึกเสียงต่างๆ 786,053.03         780,000.00             786,053.03        ประกาศเชิญชวน
บริษัท แม็กโครแมช จ ากัด ,บริษัท ไอ 
แคม พลัส จ ากัด

780,000.00          บริษัท แม็กโครแมช จ ากัด 780,000.00                ราคาต่ าสุด PO2021090398 29/09/2021

2108 ซ่อมรถตู้ทะเบียน ฮจ-1277 3,900.00            3,900.00                3,900.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 3,900.00             บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 3,900.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090399 30/09/2021

2109 ซ่อมรถ ทะเบียน 51-6687 3,900.00            3,900.00                3,900.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 3,900.00             บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 3,900.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090400 30/09/2021

270 ผู้จัดท า Photo Album เพจ Little Monster ไตรมาส 4/2564 107,000.00         107,000.00             107,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิตเติลมอนสเตอร์ จ ากัด 107,000.00          บริษัท ลิตเติลมอนสเตอร์ จ ากัด 107,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090401 30/09/2021

2083 ท าผ้าใบหลังคารถกระบะ  93-6923 15,700.00          15,700.00              15,700.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 15,700.00           บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 15,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090402 30/09/2021

2081 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์หลอดไฟท่ีต้องใช้ในงานวิศวกรรม 67,838.00          67,838.00              67,838.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แกนกลาง จ ากัด 67,838.00           บริษัท แกนกลาง จ ากัด 67,838.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090403 30/09/2021

2546 จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า ทอดแทนของเดิม สถานีเชียงใหม่ (ดอยสุเทพ) 214,535.00         214,535.00             214,535.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรืองสวัสด์ิ 214,535.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรืองสวัสด์ิ 214,535.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090404 30/09/2021

2027
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลและ
เครือข่ายไร้สาย

3,000,000.00      2,800,000.00          3,000,000.00      ประกาศเชิญชวน บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 2,800,000.00       บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 2,800,000.00              ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด PO2021090405 30/09/2021

4141
ค่าแต่งหน้าพิธีกรและแขกร่วมรายการสารพันล่ันทุ่ง (บางเขน) ไตร
มาส 3+4/2564

65,000.00          3,400.00                65,000.00          เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 3,400.00             คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090406 23/09/2021

4144
ค่าแต่งหน้าพิธีกรและแขกร่วมรายการสารพันล่ันทุ่ง (บางเขน) ไตร
มาส 3+4/2564

65,000.00          3,400.00                65,000.00          เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 3,400.00             คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090407 23/09/2021

723 ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส 3-4/64 ออนไลน์ นราธิป (เพ่ิม) 20,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00           นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090408 13/09/2021

4142
ค่าแต่งหน้าพิธีกรและแขกร่วมรายการสารพันล่ันทุ่ง (บางเขน) ไตร
มาส 3+4/2564

65,000.00          10,200.00              65,000.00          เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 10,200.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 10,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090409 23/09/2021

4148
ค่าท าผมพิธีกรและแขกร่วมรายการสารพันล่ันทุ่ง (บางเขน) ไตรมาส
 3+4/2564

65,000.00          3,400.00                65,000.00          เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 3,400.00             นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090410 23/09/2021

4150
ค่าท าผมพิธีกรและแขกร่วมรายการสารพันล่ันทุ่ง (บางเขน) ไตรมาส
 3+4/2564

65,000.00          3,400.00                65,000.00          เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 3,400.00             นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090411 23/09/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

4149
ค่าท าผมพิธีกรและแขกร่วมรายการสารพันล่ันทุ่ง (บางเขน) ไตรมาส
 3+4/2564

65,000.00          10,200.00              65,000.00          เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 10,200.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 10,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090412 23/09/2021

1299 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         4,000.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,000.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090413 17/09/2021

1326 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         13,700.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 13,700.00           นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 13,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090414 17/09/2021

1335 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         7,400.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 7,400.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 7,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090415 17/09/2021

1346 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         13,400.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 13,400.00           นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 13,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090416 17/09/2021

1292 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         9,700.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 9,700.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 9,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090417 17/09/2021

1322 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         13,700.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 13,700.00           น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 13,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090418 17/09/2021

1342 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         9,700.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 9,700.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 9,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090419 17/09/2021

1331 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         5,400.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 5,400.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 5,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090420 17/09/2021

1315 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         4,000.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 4,000.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090421 17/09/2021

1340 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         10,000.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 10,000.00           คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090422 17/09/2021

1511
ค่าล่ามภาษามือ+ค่าพาหนะ ในรายการจับตาสถานการณ์ วันท่ี 3,5 
สิงหาคม 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)

3,100.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 1,700.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 1,700.00                     เร่งด่วน PO2021090431 23/09/2021

3390 ค่าผู้ด าเนินรายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 680,000.04         80,000.01              680,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กาแฟด า จ ากัด 80,000.01           บริษัท กาแฟด า จ ากัด 80,000.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090434 13/09/2021

3385 ค่าผู้ด าเนินรายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 510,000.12         60,000.01              510,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คน คม คิด จ ากัด 60,000.01           บริษัท คน คม คิด จ ากัด 60,000.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090435 17/09/2021

3245 ค่าผู้ด าเนินรายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 1,086,000.65      16,000.01              1,086,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออเรนจ์ ฟีท จ ากัด 16,000.01           บริษัท ออเรนจ์ ฟีท จ ากัด 16,000.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090436 02/09/2021

232 แอปพลิเคชันALTV Quiz Challenge by Challenge by Thai PBS 1,000,000.00      1,000,000.00          1,000,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 1,000,000.00       บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 1,000,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090437 28/09/2021

3870
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 ทันส่ือ (ก.ค.-ก.ย.)

19,500.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 6,000.00             นาย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090441 30/09/2021

3875
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 พิกัดเพศ (ก.ค.-ก.ย.)

10,400.00          3,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 3,200.00             นายพงศธร สโรจธนาวุฒิ 3,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090442 30/09/2021

3881
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 พิกัดเพศ (ก.ค.-ก.ย.)

19,500.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดา ธราภาค 6,000.00             นางสาวรัชดา ธราภาค 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090443 30/09/2021

3884
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 Kids Hour (ก.ค.-ก.ย.

132,000.00         44,000.00              132,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรญา  ไชยโย 44,000.00           นางสาว วรรญา  ไชยโย 44,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090444 30/09/2021

3877
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 ส่ือเปล่ียนโลก (ก.ค.

13,000.00          4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางพลินี เสริมสินสิริ 4,000.00             นางพลินี เสริมสินสิริ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090445 30/09/2021

3428 ค่าผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 48,000.00          7,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 7,000.00             นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 7,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090452 30/09/2021

3429 ค่าผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 48,000.00          7,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 7,000.00             นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 7,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090453 30/09/2021

3400 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย  รายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 85,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 10,000.00           นาย ณัฐพล ยศเป่ียม 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090454 30/09/2021

3394
ค่าเจ้าหน้าท่ีศิลปกรรมและจัดหาอุปกรณ์ รายการ คุยให้คิด  (ไตร
มาส 3-4/64)ประกอบฉาก

34,000.00          4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 4,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090455 30/09/2021

3398 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 85,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกจิต สว่างอารมย์ 10,000.00           นาย เอกจิต สว่างอารมย์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090456 30/09/2021

3383 ค่าผู้ด าเนินรายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 400,000.00         80,000.00              400,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 80,000.00           นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090457 30/09/2021

3386 ค่าผู้ด าเนินรายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 510,000.12         60,000.01              510,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คน คม คิด จ ากัด 60,000.01           บริษัท คน คม คิด จ ากัด 60,000.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090459 30/09/2021

3397 ต่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 51,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อัครวิทย์ ณะศรี 6,000.00             นาย อัครวิทย์ ณะศรี 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090461 30/09/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3851 ค่าบริการเช่าใช้ระบบ AWS Cloud Service 1,997,787.26      352,424.41             2,041,380.00      เฉพาะเจาะจง Amazon Web Service,Inc 352,424.41          Amazon Web Service,Inc 352,424.41                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090462 03/09/2021

3930
ค่าบริการเช่าใช้ระบบ AWS Cloud Service เดือน ส.ค. 64 
(ค่าบริการส่วนเกิน)

15,685.85          352,424.41             -                   เฉพาะเจาะจง Amazon Web Service,Inc 352,424.41          Amazon Web Service,Inc 352,424.41                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090462 03/09/2021

3137 ค่าผู้ด าเนินรายการ HAVE A  NEWS DAY (กค.-กย.64) 159,000.00         3,000.00                159,000.00        เฉพาะเจาะจง ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 3,000.00             ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090466 30/09/2021

3866
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 GenZ & Classical Musi

19,500.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 3,000.00             ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090466 30/09/2021

3140 ค่าผู้ด าเนินรายการ HAVE A  NEWS DAY (กค.-กย.64) 159,000.00         3,000.00                159,000.00        เฉพาะเจาะจง หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 3,000.00             หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090467 30/09/2021

3475 ค่าเจ้าหน้าท่ี ALTV Content Creator (website) 63,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ธนัชชา สุวิบาย 9,000.00             น.ส. ธนัชชา สุวิบาย 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090468 30/09/2021

3456
เจ้าหน้าท่ี ALTV Content Strategic Planner & Marketing 
Communication

180,000.00         45,000.00              180,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ณภัค ภูมิชีวิน 45,000.00           นางสาว ณภัค ภูมิชีวิน 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090472 30/09/2021

1120
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      66,150.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 66,150.00           ฐาปนี คงบุตร 66,150.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090475 30/09/2021

1060
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      55,350.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน์  บุญทรง 55,350.00           คุณศรีรัตน์  บุญทรง 55,350.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090476 30/09/2021

1098
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      85,800.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00           ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090477 30/09/2021

1046
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      13,200.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 13,200.00           ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 13,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090478 30/09/2021

1112
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      13,200.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 13,200.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 13,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090479 30/09/2021

3868
ผู้ด าเนินรายการวิทยุไทยพีบีเอสและวิทยุดิจิทัล (บุคคลภายนอก) 
ประจ าไตรมาส 3/2564 เท่ียวมีเร่ืองกับหมอบ

19,500.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายบัญชา พงษ์พาณิช 6,000.00             นายบัญชา พงษ์พาณิช 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090480 30/09/2021

1084
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      92,550.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 92,550.00           คุณกฤติยา  แพนลา 92,550.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090481 30/09/2021

1033
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      99,000.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 99,000.00           คุณบุญมา  คงประเสริฐ 99,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090482 30/09/2021

1078
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      42,150.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 42,150.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 42,150.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090483 30/09/2021

1373
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      60,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 60,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090484 03/09/2021

1354
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090485 10/09/2021

1365
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090486 17/09/2021

1366
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090487 23/09/2021

3504 ค่าผู้ด าเนินรายการ Have A News Day  (สค.- ธค.) 126,000.00         126,000.00             126,000.00        เฉพาะเจาะจง เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 126,000.00          เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 126,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090488 29/09/2021

3505 ค่าผู้ด าเนินรายการ Have A News Day  (สค.- ธค.) 165,000.00         165,000.00             165,000.00        เฉพาะเจาะจง หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 165,000.00          หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 165,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090489 29/09/2021

3503 ค่าผู้ด าเนินรายการ Have A News Day  (สค.- ธค.) 165,000.00         165,000.00             165,000.00        เฉพาะเจาะจง ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 165,000.00          ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 165,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090490 29/09/2021

3502
ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย  รายการ Have A News Day  (สค.- 
ธค.)

135,000.00         135,000.00             135,000.00        เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 135,000.00          อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 135,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090491 29/09/2021

76
จ้างทีมผลิตรายการ2องศา นวัตวิถีนอกห้องเรียน เดือน ก.ย. 64 
จ านวน 5 ตอน / เร่งด่วน

794,475.00         317,790.00             158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 317,790.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 317,790.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090493 30/09/2021

77
จ้างทีมผลิตรายการ2องศา นวัตวิถีนอกห้องเรียน เดือน ก.ย. 64 
จ านวน 5 ตอน / เร่งด่วน

794,475.00         476,685.00             158,895.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 476,685.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 476,685.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090497 30/09/2021

3363 ค่าทีมผลิตซิตคอม “มันน่ีท่ีรัก” (Q3/2564) 14,298,414.22    14,298,414.22         14,298,414.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์ จ ากัด 14,298,414.22     บริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์ จ ากัด 14,298,414.22            
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090498 21/09/2021

3352 ค่าผลิต Clip ALTV ครบรอบ 1 ปี 15,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุรวิชญ์ จีรังกาลกุล 15,000.00           นาย สุรวิชญ์ จีรังกาลกุล 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090499 30/09/2021

3464 ค่าผลิตรายการ  รู้ใจวัยจ๋ิว 1,800,000.05      1,800,000.05          1,800,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,800,000.05       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,800,000.05              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090503 30/09/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3480
ค่าลิขสิทธ์ิต่างประเทศ การร์ตูนแอนนิเมข่ันซีรีส์ส ากหรับเด็กและ
เยาวชน (Nickelodeon)

1,815,296.16      1,852,892.88          -                   เฉพาะเจาะจง BOMANBRIDGE MEDIA PTE. LIMITED 1,852,892.88       BOMANBRIDGE MEDIA PTE. LIMITED 1,852,892.88              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090504 27/09/2021

3481
ค่าลิขสิทธ์ิรายการต่างประเทศส าหรับเด็กและเยาวชน 
(Nickelodeon)

1,249,660.40      1,275,542.20          -                   เฉพาะเจาะจง BOMANBRIDGE MEDIA PTE. LIMITED 1,275,542.20       BOMANBRIDGE MEDIA PTE. LIMITED 1,275,542.20              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090505 27/09/2021

3418
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ล าดับภาพ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.
64)

150,000.00         25,000.00              150,000.00        เฉพาะเจาะจง นายแทน  สุวรรณมาส 25,000.00           นายแทน  สุวรรณมาส 25,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090508 30/09/2021

3421
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ล าดับภาพ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.
64)

180,000.00         30,000.00              180,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบริรักษ์ ซุยลา 30,000.00           นายบริรักษ์ ซุยลา 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090509 30/09/2021

3413 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์เน้ือหา รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 108,000.00         18,000.00              108,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวฑิฆัมพร ทองยัง 18,000.00           นางสาวฑิฆัมพร ทองยัง 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090510 30/09/2021

3424
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ล าดับภาพ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.
64)

114,000.00         19,000.00              114,000.00        เฉพาะเจาะจง นายปริญญา โสดามุข 19,000.00           นายปริญญา โสดามุข 19,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090512 30/09/2021

3453 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 360,000.00         30,000.00              360,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภาณุวัตร ตฤณตียะกุล 30,000.00           นายภาณุวัตร ตฤณตียะกุล 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090517 30/09/2021

3444 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 360,000.00         15,000.00              360,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ณรงค์  อนุรักษ์ 15,000.00           นาย ณรงค์  อนุรักษ์ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090518 30/09/2021

3529 ค่าเขียนบทความ ALTV Content Influencer 30,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.พัดชา เอนกอายุวัฒน์ 10,000.00           น.ส.พัดชา เอนกอายุวัฒน์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090519 30/09/2021

235 กิจกรรม ALTV คลินิกฟุตบอล นักเตะสายฟ้า 1,198,400.00      1,198,400.00          1,198,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุตบอล 108 จ ากัด 1,198,400.00       บริษัท ฟุตบอล 108 จ ากัด 1,198,400.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021090520 28/09/2021

3848
โครงการจัดซ้ือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับ
พัฒนาส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีส่ือใหม่

2,309,818.33      2,044,877.00          2,309,818.33      ประกาศเชิญชวน
บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด,บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

2,044,877.00       บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 2,044,877.00              ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด PO2021100001 01/10/2021

2104
ค่า Software ระบบรักษาความปลอดภัย Server (ผูกพัน 3 ปี) 
ส่วนกลาง ปีท่ี3/3 เพ่ือประกอบการเบิกจ่าย

1,142,760.00      1,142,760.00          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีนิธคอมพ์ จ ากัด 1,142,760.00       บริษัท ซีนิธคอมพ์ จ ากัด 1,142,760.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100026 04/10/2021

82 เจ้าหนัาท่ีแปลเทป ASEAN PBS 90,000.00          90,000.00              6,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสลิลรัตน์ ศรีอมร 90,000.00           นางสาวสลิลรัตน์ ศรีอมร 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100027 04/10/2021

269 กิจกรรม ขบวนการ Fun น้ านม/Live 70,000.00          70,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 70,000.00           บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 70,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100028 04/10/2021

2041
ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ส าหรับปรับห้อง Brift เป็นท่ีน่ังเจ้าหน้าท่ีข่าว
ช่ัวคราว

4,665.20            4,665.20                4,665.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 4,665.20             บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 4,665.20                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100029 04/10/2021

274 กิจกรรม Let's Design/Live 70,000.00          70,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 70,000.00           บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 70,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100030 04/10/2021

1638 วัสดุอะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า (ใช้ในศูนย์บริการฉีดวัคซีน) 48,321.20          48,321.20              48,321.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 48,321.20           บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 48,321.20                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100031 04/10/2021

947 เคร่ืองเขียนเดือน ต.ค. 64 ด้านผลิตรายการ 43,451.63          34,867.44              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 34,867.44           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 34,867.44                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100032 04/10/2021

3518 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย   รายการ ครูท่ีปรึกษา (สค.- ธค.) 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 10,000.00           นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100033 04/10/2021

3514 ค่าท่ีปรึกษาเน้ือหา รายการ ครูท่ีปรึกษา (สค.- ธค.) 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อังคณา มาศรังสรรค์ 10,000.00           อังคณา มาศรังสรรค์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100034 04/10/2021

3513 ค่าท่ีปรึกษาเน้ือหา รายการ ครูท่ีปรึกษา (สค.- ธค.) 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง กรองทอง บุญประคอง 10,000.00           กรองทอง บุญประคอง 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100035 04/10/2021

3512 ค่าเจ้าหน้าท่ีติดต้ังและจัดหาผ้าด า รายการ ครูท่ีปรึกษา (สค.- ธค.) 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมบัติ พิศาลทรัพย์ 10,000.00           นาย สมบัติ พิศาลทรัพย์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100036 04/10/2021

4065 จ้างแปลเน้ือหาคอร์สอบรมภัยพิบัติ web DRR hub (EN-TH) 48,000.00          48,000.00              54,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวไปรยา อุรานุกูล 48,000.00           นางสาวไปรยา อุรานุกูล 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100037 04/10/2021

3515 ค่าเจ้าหน้าท่ี Art Director รายการ ครูท่ีปรึกษา (สค.- ธค.) 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายกมล พิทักษ์สุรชัย 40,000.00           นายกมล พิทักษ์สุรชัย 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100038 04/10/2021

3517 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ภาพประกอบรายการ ครูท่ีปรึกษา (สค.- ธค.) 100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทวัน วาตะ 100,000.00          นางสาวนันทวัน วาตะ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100039 04/10/2021

3511 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ ครูท่ีปรึกษา (สค.- ธค.) 65,000.00          65,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 65,000.00           น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 65,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100040 04/10/2021

3507 ค่าผู้ควบคุมการผลิต รายการ ครูท่ีปรึกษา (สค.- ธค.) 45,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวแก้วตา  ปริศวงศ์ 45,000.00           นางสาวแก้วตา  ปริศวงศ์ 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100041 04/10/2021

2118
จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานมาตรการปฏิบัติงาน ณ ท่ีพัก
อาศัย (Work from Home) จ านวน 10 หน่วย (

359,883.80         359,883.80             359,883.80        เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 359,883.80          บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 359,883.80                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100042 05/10/2021

เดือนตุลาคม 2564



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2116 เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์และไลฟ์สดของศูนย์ส่ือศิลปวัฒนธรรม 45,967.20          45,967.20              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 45,967.20           บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 45,967.20                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100043 05/10/2021

3462 ค่าผลิตรายการ  The Job งานเข้า  (ไตรมาส 4/2564) 4,140,000.01      4,140,000.01          4,140,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 4,140,000.01       บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว จ ากัด 4,140,000.01              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100044 04/10/2021

3099 ค่าทีมผลิตละครชุด เปราะบาง The Series Based on True Story 18,500,000.09    18,480,000.39         18,500,000.00    คัดเลือก บมจ.ทีวี ธันเดอร์ 18,480,000.39     บมจ.ทีวี ธันเดอร์ 18,480,000.39            เกณฑ์คุณภาพและราคา PO2021100046 04/10/2021

3520 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ ไทยศิลป์ (Re-Edit) 129,000.01         129,000.01             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยานแม่ จ ากัด 129,000.01          บริษัท ยานแม่ จ ากัด 129,000.01                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100047 05/10/2021

79 พิธีกร รายการ The Camp ค่ายหรรษา 182,000.00         112,000.00             7,000.00            เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 112,000.00          คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 112,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100048 05/10/2021

2121 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้ยาส าหรับเก็บยาสามัญประจ าบ้าน 5,457.00            5,457.00                5,457.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซอฟเทม จ ากัด 5,457.00             บริษัท ไอซอฟเทม จ ากัด 5,457.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100049 05/10/2021

3461 ค่าผลิตรายการ  ครอบครัวเดียวกัน (ไตรมาส 4/2564) 2,150,000.01      2,150,000.01          2,150,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดี 2,150,000.01       บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดี 2,150,000.01              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100053 04/10/2021

4166
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าไฟพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการสารพันล่ัน
ทุ่ง กรณีเร่งด่วน

13,910.00          13,910.00              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 13,910.00           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 13,910.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100054 05/10/2021

4167
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าไฟพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการสารพันล่ัน
ทุ่ง กรณีเร่งด่วน

13,910.00          13,910.00              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 13,910.00           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 13,910.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100055 05/10/2021

4168
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายฉาก ศิลป์สโมสร
เสวนา กรณีเร่งด่วน

2,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 2,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 2,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100056 05/10/2021

4169
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายฉาก รายการ
สารพันล่ันทุ่ง กรณีเร่งด่วน

6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 6,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100057 05/10/2021

3374 ค่าของท่ีระลึก หน้ากากผ้า ALTV 307,625.00         307,625.00             307,625.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 307,625.00          บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 307,625.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100058 06/10/2021

2111
ขออนุมัติจัดซ้ือ Honeywell Damper Actuator ของระบบ FIRE 
ALARM System

19,795.00          19,795.00              19,795.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ ซี หม้อแปลงไฟฟ้า 19,795.00           บริษัท พี เอ ซี หม้อแปลงไฟฟ้า 19,795.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100062 06/10/2021

3506 ค่าผู้ก ากับ รายการ ครูท่ีปรึกษา (สค.- ธค.) 240,000.00         240,000.00             240,000.00        เฉพาะเจาะจง คุณพีระพงษ์ ศรีสวัสด์ิ 240,000.00          คุณพีระพงษ์ ศรีสวัสด์ิ 240,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100064 06/10/2021

3510 ค่าผู้สร้างสรรค์รายการและตัดต่อ รายการ ครูท่ีปรึกษา (สค.- ธค.) 200,000.00         200,000.00             200,000.00        เฉพาะเจาะจง สุทธิศักด์ิ ท่ังสุวรรณ 200,000.00          สุทธิศักด์ิ ท่ังสุวรรณ 200,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100065 06/10/2021

3508 ค่าผู้ด าเนินรายการ ครูท่ีปรึกษา (สค.- ธค.) 260,000.00         260,000.00             260,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ชนัตพล สังสิทธิเสถียร 260,000.00          นาย ชนัตพล สังสิทธิเสถียร 260,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100066 06/10/2021

3509 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์รายการและครีเอทีฟ ครูท่ีปรึกษา (สค.- ธค.) 180,000.08         180,000.08             180,000.00        เฉพาะเจาะจง นางบุษกร บ้านใหม่ 180,000.08          นางบุษกร บ้านใหม่ 180,000.08                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100067 06/10/2021

3516 ค่าผลิตฉาก รายการ ครูท่ีปรึกษา (สค.- ธค.) 200,000.00         180,000.00             200,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนิคม ยะรินทร์ 180,000.00          นายนิคม ยะรินทร์ 180,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100068 06/10/2021

4077 เพ่ือจ าหน่ายในThai PBS Shop 43,335.00          42,693.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 42,693.00           บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 42,693.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100069 06/10/2021

2112
ขออนุมัติจัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูปส าหรับงานซ่อมผิวถนน และทาง
ลาดลงรถ อาคาร C. ช้ัน1

4,306.75            4,306.75                4,306.70            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 4,306.75             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 4,306.75                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100070 06/10/2021

2113 ป้ายหน้าห้อง รองผู้อ านวยการ ส.ส.ท. 1,605.00            1,605.00                1,605.00            เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 1,605.00             ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 1,605.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100071 06/10/2021

2110 ขออนุมัติจัดซ้ือPressure Gauge  2.5 น้ิว  แรงดัน 0-300 psi 2,728.50            2,728.50                2,728.50            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ชาเลนจ์ จ ากัด 2,728.50             บริษัท ไอ ชาเลนจ์ จ ากัด 2,728.50                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100072 06/10/2021

249 รายการ Sanook Cook สนุกคิด ไตรมาส 4/2564 1,320,000.04      1,320,000.04          1,320,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 1,320,000.04       บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 1,320,000.04              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100073 06/10/2021

3935 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ Accessories, Battery AA 17,291.20          17,291.20              17,291.20          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกาย อีควิปเ 17,291.20           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกาย อีควิปเ 17,291.20                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100074 07/10/2021

2106
ค่าซ่อม Notebook ย่ีห้อ HP ProBook 645 G4 S/N: 
5CG9200LVM

7,293.75            7,293.75                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) 7,293.75             บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) 7,293.75                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100075 07/10/2021

2115 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนแผงคอนโทรลระบบดับเพลิง FM-200 31,030.00          31,030.00              31,030.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 31,030.00           บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 31,030.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100076 07/10/2021

2123 งานเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ศูนย์หาดใหญ่ 5,446.30            5,446.30                5,446.30            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 5,446.30             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 5,446.30                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100077 07/10/2021

3459 ค่าผลิตรายการ Big Story  เร่ืองใหญ่ Thai PBS  (ไตรมาส 4/2564) 5,004,000.05      5,004,000.05          5,004,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อี เลิร์น จ ากัด 5,004,000.05       บริษัท อี เลิร์น จ ากัด 5,004,000.05              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100078 07/10/2021

952
ค่าพิธีกรรายการ TEQBALL THAILAND by Thai PBS ปี 64 กทม. 
สนาม 1-3

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

เหมาะสม
PO2021100079 07/10/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

953
ค่าพิธีกรรายการ TEQBALL THAILAND by Thai PBS ปี 64 กทม. 
สนาม 1-3

24,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 24,000.00           นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100080 07/10/2021

2126 เพ่ือการผลิตรายการออนไลน์ของส านักข่าว 27,220.80          27,220.80              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 27,220.80           บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 27,220.80                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100081 08/10/2021

2125 ส าหรับใช้งานเคร่ือง MacPro ศูนย์ส่ือสารวาระทางสังคม 18,618.00          18,618.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 18,618.00           บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 18,618.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100082 08/10/2021

278 คลิป YouTube ครูนกเล็ก ไตรมาส 4/2564 53,500.00          53,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ครูนกเล็ก จ ากัด 53,500.00           บริษัท ครูนกเล็ก จ ากัด 53,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100084 04/10/2021

36 จ้างผลิตสกู๊ปให้กับรายการทันโลกกับท่ีน่ีไทยพีบีเอส 476,000.14         476,000.14             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 476,000.14          บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 476,000.14                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100085 08/10/2021

4075 เพ่ือจ าหน่ายในThaiPBS Shop 80,000.00          80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญฐ์ สดาพงษ์ 80,000.00           นางสาวพิชามญฐ์ สดาพงษ์ 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100086 08/10/2021

3531 ค่าเขียนบทความ ALTV Content Influencer 30,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.พัดชา เอนกอายุวัฒน์ 15,000.00           น.ส.พัดชา เอนกอายุวัฒน์ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100087 08/10/2021

1683 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 ศูนย์ภูมิภาค จังหวักอุบลราชธานี 15,910.00          15,910.00              15,910.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลรักษ์ จ ากัด 15,910.00           บริษัท อุบลรักษ์ จ ากัด 15,910.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100089 08/10/2021

1684 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 ศูนย์ภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 54,800.00          54,800.00              58,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จ าก 54,800.00           บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จ าก 54,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100090 08/10/2021

1685 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 ศูนย์ภูมิภาค จังหวัดชุมพร 11,800.00          11,800.00              11,800.00          เฉพาะเจาะจง บจก.พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร 11,800.00           บจก.พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร 11,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100091 08/10/2021

1686 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 ศูนย์ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ 90,940.00          90,940.00              90,940.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ 90,940.00           บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ 90,940.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100092 08/10/2021

1687 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 ศูนย์ภูมิภาค จังหวัดแพร่ 24,100.00          24,100.00              24,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จ ากัด 24,100.00           บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จ ากัด 24,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100093 08/10/2021

271 ผู้จัดท า Photo Album เพจ ฉันกลัวท่ีแคบ ไตรมาส 4/2564 45,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภณ วัฒน์วัฒน 45,000.00           นาย ภณ วัฒน์วัฒน 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100094 11/10/2021

286 กิจกรรม สนุกยกครัว กับ หม้อข้าวหม้อแกง 70,000.00          70,000.00              70,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 70,000.00           บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 70,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100095 11/10/2021

4076 เพ่ือจ าหน่ายในThai PBS Shop 31,000.00          31,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญฐ์ สดาพงษ์ 31,000.00           นางสาวพิชามญฐ์ สดาพงษ์ 31,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100096 11/10/2021

3526 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย  รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 219,000.00         51,000.00              219,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกานต์มณี พรหมศิริ 51,000.00           นางสาวกานต์มณี พรหมศิริ 51,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100097 11/10/2021

3540 ผู้จัดท าบทประพันธ์ ชุมชนม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสรรัตน์  จิรบวรวิสุทธ์ิ 100,000.00          นายสรรัตน์  จิรบวรวิสุทธ์ิ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100098 11/10/2021

1688 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 ศูนย์ภูมิภาค จังหวัดสงขลา 45,310.00          45,310.00              45,310.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 45,310.00           บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 45,310.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100099 11/10/2021

2124
อุปกรณ์ห้องอาหาร กระดาษช าระป็อปอัพ,ถุงมืออเนกประสงศ์
พลาสติกใส (แพ็คมี12ห่อ),ผงซักฟอกโปร 2700 กรัม

2,749.90            2,749.90                2,749.90            เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 2,749.90             บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 2,749.90                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100100 11/10/2021

3523 ผู้รับจ้างจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียง CC 36,000.04          36,000.04              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดานันท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 36,000.04           บริษัท ดานันท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 36,000.04                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100101 11/10/2021

1689 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 ศูนย์ภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว 13,620.00          13,620.00              13,620.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด 13,620.00           บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด 13,620.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100102 11/10/2021

284 กิจกรรม สอนศิลป์ Art มันส์ Fun Day 70,000.00          70,000.00              70,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 70,000.00           บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 70,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100103 11/10/2021

1690 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 ศูนย์ภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์ 18,330.00          18,330.00              25,320.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สุรินทร์รวมแพทย์ จ ากัด 18,330.00           บริษัท สุรินทร์รวมแพทย์ จ ากัด 18,330.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100105 11/10/2021

1513 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวุฒิกร  จันทร์มณี (เดือน สิงหาคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จันทร์มณี 900.00                นาย วุฒิกร จันทร์มณี 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100106 11/10/2021

1514 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ์  เกษรบัว (เดือน สิงหาคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 1,800.00             นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100107 11/10/2021

1515 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเจตน์สุกฤษฎ์ิ  ค าทวี (เดือน สิงหาคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 1,800.00             นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100108 11/10/2021

1516 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมาน  ศรีเพ็ชร (เดือน สิงหาคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมาน ศรีเพ็ชร 1,800.00             นาย สมาน ศรีเพ็ชร 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100109 11/10/2021

1517 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนภา  วากย์เงินตรา (เดือน สิงหาคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นภา วากย์เงินตรา 900.00                นาย นภา วากย์เงินตรา 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100110 11/10/2021

1518 ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลัท  รัตนพนัง (เดือน สิงหาคม 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชลัท รัตนพนัง 2,100.00             นาย ชลัท รัตนพนัง 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100111 11/10/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1519 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเอกชัย  แสงฝาก (เดือน สิงหาคม 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกชัย แสงฝาก 1,200.00             นาย เอกชัย แสงฝาก 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100112 11/10/2021

1520 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนวัฒน์  ศรีเมือง (เดือน สิงหาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 300.00                นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100113 11/10/2021

1521 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพันธ์ุ (เดือน สิงหาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 600.00                นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100114 11/10/2021

1691 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 ศูนย์ภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10,350.00          10,350.00              10,350.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์เวชกิจ จ ากัด 10,350.00           บริษัท สุราษฎร์เวชกิจ จ ากัด 10,350.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100115 11/10/2021

1692 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 ศูนย์ภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย 15,580.00          15,580.00              15,580.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโล 15,580.00           บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโล 15,580.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100116 11/10/2021

3479 ค่าของท่ีระลึก รายการ โลกหลังโควิด The Disruption 124,548.00         124,548.00             124,548.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 124,548.00          บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 124,548.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100117 11/10/2021

3388 ค่าผู้ด าเนินรายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 510,000.12         300,000.07             510,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คน คม คิด จ ากัด 300,000.07          บริษัท คน คม คิด จ ากัด 300,000.07                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100118 11/10/2021

3946
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วงสถานการณ์ COVID-19 
(1-29 ก.ย. 64) กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน

24,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 24,000.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100119 11/10/2021

289 กิจกรรม Math Day Challenge 70,000.00          70,000.00              70,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 70,000.00           บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 70,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100120 11/10/2021

283 ผู้ด าเนินรายการ Talk about Kids (Facebook Live) เร่งด่วน 25,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล 15,000.00           ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100121 11/10/2021

3936
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

11,900.00          11,900.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 11,900.00           นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 11,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100122 08/10/2021

3937
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

8,500.00            8,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 8,500.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 8,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100123 08/10/2021

3938
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

8,500.00            8,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 8,500.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 8,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100124 08/10/2021

3939
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

8,500.00            8,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 8,500.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 8,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100125 08/10/2021

3940
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

6,800.00            6,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 6,800.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 6,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100126 08/10/2021

3941
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

8,500.00            8,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 8,500.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 8,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100127 08/10/2021

3942
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

8,500.00            8,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 8,500.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 8,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100128 08/10/2021

3943
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

5,100.00            5,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 5,100.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 5,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100129 08/10/2021

3944
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

6,800.00            6,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 6,800.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 6,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100130 11/10/2021

3945
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

1,700.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,700.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100131 08/10/2021

1530 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 33,384.00          33,384.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 33,384.00           บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 33,384.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100132 11/10/2021

1531 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวสันต์  จันทร์ฉาย (เดือน สิงหาคม 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 1,200.00             นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100133 11/10/2021

1529 ค่าบริการอ่ืนๆ นายภีระพงค์  พิมพ์ธนาศิริ (เดือน สิงหาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภีระพงค์ พิมพ์ธนาศิริ 300.00                นาย ภีระพงค์ พิมพ์ธนาศิริ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100134 11/10/2021

1527 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนพัฒน์  มีเสม (เดือน สิงหาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนพัฒน์ มีเสม 300.00                นาย ธนพัฒน์ มีเสม 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100135 11/10/2021

1526 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนพัฒน์  มีเสม (เดือน กรกฎาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนพัฒน์ มีเสม 600.00                นาย ธนพัฒน์ มีเสม 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100136 11/10/2021

1525 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวัฒนา  อมิธิดาจรูญ (เดือน สิงหาคม 2564) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 1,500.00             นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100137 11/10/2021

1524 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอวยชัย  วงษ์เอ่ียม (เดือน สิงหาคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 1,800.00             นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100138 11/10/2021

1523 ค่าบริการอ่ืนๆ นายพิชญ์พงษ์  ปล้ืมเย็น (เดือน สิงหาคม 2564) 2,400.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 2,400.00             นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100139 11/10/2021

1522 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กัลยาณมิตร (เดือน สิงหาคม 2564) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 1,500.00             นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100140 11/10/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2385 จัดหาแบตเตอร่ีระบบภายในรถตู้วัดสัญญาณ 10,272.00          10,272.00              10,272.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.การไฟฟ้า จ ากัด 10,272.00           บริษัท พ.การไฟฟ้า จ ากัด 10,272.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100141 12/10/2021

1641 เต็นท์พับ 3X3 ชนิดผ้า 600D จ านวน 10 ช้ิน (ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ) 18,083.00          18,083.00              18,083.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 18,083.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 18,083.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100142 12/10/2021

3458 ค่าผลิต รายการ  Wild Survival  (Season 3j) 1,110,000.02      1,110,000.02          1,110,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคิณ มีเดีย จ ากัด 1,110,000.02       บริษัท ภาคิณ มีเดีย จ ากัด 1,110,000.02              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100144 12/10/2021

287 กิจกรรม Kid Rangers Online Activity 70,000.00          70,000.00              70,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 70,000.00           บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 70,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100146 12/10/2021

958
ค่าพิธีกรป่ันสู่ฝันคนวัยมันส์ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ 
Bike 4 All ปี64 จ.เพชรบุรี สนาม 3

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100147 12/10/2021

265 เร่ืองต้องรู้สู้โควิด-19 กับ Happy Bird ไตรมาส 4/2564 705,000.10         705,000.10             705,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 705,000.10          บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 705,000.10                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100148 07/10/2021

3932
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Thai PBS Dashboards 
Analytic Report  – สถิติโทรทัศน์ (TV Ratings)

1,219,800.00      1,134,200.00          1,219,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บลิชเทค จ ากัด 1,134,200.00       บริษัท บลิชเทค จ ากัด 1,134,200.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100149 12/10/2021

279 คลิป YouTube ตอง ติง โชว์ ไตรมาส 4/2564 100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วันดีดีโก จ ากัด 100,000.00          บริษัท วันดีดีโก จ ากัด 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100150 12/10/2021

4079 เพ่ือจ าหน่ายในThai PBS Shop 89,238.00          89,238.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 89,238.00           บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 89,238.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100151 12/10/2021

280 คลิป YouTube WiwaWiwow TV ไตรมาส 4/2564 70,707.07          70,707.07              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ดับเบ้ิลยู มีเดียส์ จ ากั 70,707.07           บริษัท โฟร์ดับเบ้ิลยู มีเดียส์ จ ากั 70,707.07                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100152 14/10/2021

285
ผู้ด าเนินรายการ Talk about Kids (Facebook Live) ไตรมาส 
4/2564

35,000.00          35,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล 35,000.00           ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล 35,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100153 14/10/2021

2122
ข้อก าหนดคุณลักษณะระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส าหรับศูนย์
ข่าวหาดใหญ่

292,000.00         291,992.30             292,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 291,992.30          บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 291,992.30                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100154 14/10/2021

957
ค่าเส้ือกล้าม สีส้ม,สีเขียว, สีน้ าเงิน, สีม่วง พร้อมสกรีนหน้า-หลัง  
ไซส์ M, L, XL, XXl

342,400.00         342,400.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ 342,400.00          บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ 342,400.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100155 14/10/2021

967
ค่าบริการรวมสัญญาณและส่งสัญญาณดาวเทียม บจ.ทีซีบรอดคาสต้ิง
 ประจ าเดือน กันยายน 2564

51,560.02          51,560.02              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 51,560.02           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 51,560.02                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100156 14/10/2021

272
ผู้จัดท า Photo Album เพจ แม่จ๋าๆพามาตาเท่ียวหน่อย ไตรมาส 
4/2564

42,800.00          42,800.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มาตาลินน์ จ ากัด 42,800.00           บริษัท มาตาลินน์ จ ากัด 42,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100158 14/10/2021

1528 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอรรถวุฒิ  อิทธ์ิฤทธ์ิมีชัย (เดือน สิงหาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อรรถวุฒิ อิทธ์ิฤทธ์ิมีชัย 300.00                นาย อรรถวุฒิ อิทธ์ิฤทธ์ิมีชัย 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100159 14/10/2021

294
กิจกรรม “Thai PBS Kids @ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห่งชาติ ปี 2564”(บ.มิราเคิล มัชรูม จก.)

60,000.00          60,000.00              60,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 60,000.00           บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100160 14/10/2021

293
กิจกรรม “Thai PBS Kids @ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห่งชาติ ปี 2564”(บ.ซาวด์ เกรท จก.)

60,000.00          60,000.00              60,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาวด์เกรท จ ากัด 60,000.00           บริษัท ซาวด์เกรท จ ากัด 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100161 14/10/2021

3849 ค่าบริการเช่าใช้ระบบ AWS Cloud Service 1,997,787.26      347,863.68             2,041,380.00      เฉพาะเจาะจง Amazon Web Service,Inc 347,863.68          Amazon Web Service,Inc 347,863.68                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100162 02/10/2021

3947 ค่าบริการเช่าใช้ระบบ AWS Cloud Service 3,378.29            3,376.56                -                   เฉพาะเจาะจง Amazon Web Service,Inc 3,376.56             Amazon Web Service,Inc 3,376.56                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100163 07/10/2021

2524 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค  ไตรมาส 1-2/64 116,100.00         1,800.00                116,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 1,800.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100171 14/10/2021

948
ค่าบริการช่องสัญญาณและส่งสัญญาณสฺ่ดาวเทียม ประจ าเดือน
พฤศจิกายน ปี 2563

173,557.20         173,557.20             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 173,557.20          บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 173,557.20                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100172 14/10/2021

949
ค่าบริการช่องสัญญาณและส่งสัญญาณสฺ่ดาวเทียม ประจ าเดือน
ธันวาคม ปี 2563

320,606.40         320,606.40             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 320,606.40          บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 320,606.40                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100173 14/10/2021

290 กิจกรรม English Kid's Class 70,000.00          70,000.00              70,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 70,000.00           บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 70,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100174 14/10/2021

963
ค่าบริการส่งสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band บจ.ทีซี บรอดคาสต้ิง 
ประจ าเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 2563

32,853.88          22,034.83              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 22,034.83           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 22,034.83                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100175 15/10/2021

966
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมบริษัทไทยคม จ ากัด ประจ าเดือน
กันยายน 2564

754,435.57         754,435.57             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 754,435.57          บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 754,435.57                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100176 15/10/2021

962
ค่าบริการส่งสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band บจ.ทีซี บรอดคาสต้ิง 
ประจ าเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 2563

32,853.88          10,819.05              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 10,819.05           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 10,819.05                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100177 15/10/2021

961 ค่าบริการรวมสัญญาณ ประจ าเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 2563 15,634.17          5,718.45                -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 5,718.45             บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 5,718.45                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100178 15/10/2021

960 ค่าบริการรวมสัญญาณ ประจ าเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 2563 15,634.17          9,915.72                -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 9,915.72             บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 9,915.72                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100179 15/10/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

951
ค่าบริการและค่าอะไหล่ Audio Mixer /ด้านผลิตรายการ/ส านัก
โทรทัศน์และวิทยุ

21,293.00          21,293.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 21,293.00           บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 21,293.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100181 15/10/2021

956
ค่าซ่อมโคมไฟ Mofe LED ย่ีห้อ DSKY /ด้านผลิตรายการ/ ส านัก
โทรทัศน์และวิทยุ

3,745.00            3,745.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 3,745.00             บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 3,745.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100182 15/10/2021

273 การแข่งขัน ALTV Quiz Challenge ไตรมาส 4/2564 499,690.00         499,690.00             499,690.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 499,690.00          บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 499,690.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100187 15/10/2021

277 คลิป YouTube TAM STORY ไตรมาส 4/25644 107,000.00         107,000.00             107,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทแตมสตอร่ี จ ากัด 107,000.00          บริษัทแตมสตอร่ี จ ากัด 107,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100188 15/10/2021

81 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 5 ชุด 333,925.60         333,925.60             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 333,925.60          บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 333,925.60                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100189 18/10/2021

3384 ค่าผู้ด าเนินรายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 510,000.12         30,000.01              510,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คน คม คิด จ ากัด 30,000.01           บริษัท คน คม คิด จ ากัด 30,000.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100190 01/10/2021

2120
จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัดต่อพร้อมอุปกรณ์ส าหรับใช้งานศูนย์
ส่ือสารวาระทางสังคม

364,281.50         364,281.50             364,281.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 364,281.50          บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 364,281.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100191 18/10/2021

3468 ค่าลิขสิทธ์ิการ์ตูนต่างประเทศ 1,404,000.28      811,200.04             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีไอจีเอ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 811,200.04          บริษัท ทีไอจีเอ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 811,200.04                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100192 15/10/2021

4074
เพ่ือด าเนินงานแปล-ท าsubtitle รายการส าหรับส่งประกวดรางวัล
ต่างประเทศ

6,420.00            6,420.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 6,420.00             บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 6,420.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100193 08/10/2021

3471 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีต่างประเทศ ชุด Ace My Space (Series 2). 990,161.36         1,021,122.00          -                   เฉพาะเจาะจง BEYOND RIGHTS LIMITED 1,021,122.00       BEYOND RIGHTS LIMITED 1,021,122.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100195 06/10/2021

3470 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีต่างประเทศ ชุด Ace My Space (Series 2). 990,161.36         8,153.59                -                   เฉพาะเจาะจง BEYOND RIGHTS LIMITED 8,153.59             BEYOND RIGHTS LIMITED 8,153.59                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100196 12/10/2021

3431 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 360,000.00         15,000.00              360,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ศศดิศ ชูชนม์ 15,000.00           นางสาว ศศดิศ ชูชนม์ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100197 12/10/2021

3448 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 360,000.00         30,000.00              360,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพัสพงศ์ ศรีประเสริฐ 30,000.00           นายพัสพงศ์ ศรีประเสริฐ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100198 12/10/2021

3450 ค่าผู้ก ากับและสร้างสรรค์ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 375,000.00         30,000.00              375,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย สมชาย  แกมทอง 30,000.00           นาย สมชาย  แกมทอง 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100199 12/10/2021

3439 ค่าผู้ด าเนินรายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 605,000.00         40,000.00              605,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกุลตา  มิตรศรัทธา 40,000.00           น.ส.สุกุลตา  มิตรศรัทธา 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100200 12/10/2021

3442 ค่าผู้ด าเนินรายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 605,000.00         40,000.00              605,000.00        เฉพาะเจาะจง นายศุภัทสิงห์ อาริยะสิงห์ 40,000.00           นายศุภัทสิงห์ อาริยะสิงห์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100201 12/10/2021

3435 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 144,000.00         6,000.00                144,000.00        เฉพาะเจาะจง ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 6,000.00             ภาณุมาศ เช้ือกูลชาติ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100202 12/10/2021

282 ผู้ด าเนินรายการ Talk about Kids (Facebook Live) เร่งด่วน 25,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล 10,000.00           ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100203 14/10/2021

3427 ค่าผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 48,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 3,000.00             นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100204 12/10/2021

3527 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย  รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 219,000.00         72,000.00              219,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกานต์มณี พรหมศิริ 72,000.00           นางสาวกานต์มณี พรหมศิริ 72,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100205 12/10/2021

291 จัดหาหนังสือความรู้ส าหรับเด็ก รายการท้าให้อ่าน ไตรมาส 4/2564 99,869.00          99,869.00              99,869.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัด 99,869.00           บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัด 99,869.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100206 18/10/2021

3087 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ  Cool CRU จารย์เจ๋ง (S3) 77,040.00          38,520.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 38,520.00           บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 38,520.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100210 18/10/2021

3469 ค่าลิขสิทธ์ิการ์ตูนต่างประเทศ SuperWhy (Series 3) 440,000.03         440,000.03             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีไอจีเอ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 440,000.03          บริษัท ทีไอจีเอ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 440,000.03                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100211 15/10/2021

264 แอนิเมช่ัน โปเกมอน เจอร์นีย์ (Pokemon Journeys) S.23-S.24 2,465,280.00      2,465,280.00          2,465,280.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด 2,465,280.00       บริษัท ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด 2,465,280.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100212 15/10/2021

959
ค่าพิธีกรป่ันสู่ฝันคนวัยมันส์ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ 
Bike 4 All ปี64 จ.เพชรบุรี สนาม 3

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100213 18/10/2021

2127 Toner RicohSPC250n ใช้งาน HR และส่วนกลางอาคาร A ช้ัน 4 34,796.40          34,796.40              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 34,796.40           บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 34,796.40                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100214 19/10/2021

297
กิจกรรม “Thai PBS Kids @ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห่งชาติ ปี 2564”(บ.อาร์มาดิโล่ จก.)

60,000.00          60,000.00              60,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 60,000.00           บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100215 19/10/2021

298
กิจกรรม“Thai PBS Kids @ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห่ง
ชาติ ปี 2564”(บ.มายด์ มีเดีย สตูดิโอฯ)

60,000.00          60,000.00              60,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 60,000.00           บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100216 19/10/2021

970
ค่าซ่อมบัลลาสต์ ย่ีห้อ ARRI ER 575/1200 S/N / ด้านผลิตรายการ
 / สนท.

9,918.90            9,918.90                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 9,918.90             บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 9,918.90                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100217 19/10/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

968 ค่าอะไหล่ซ่อมโคมไฟ/ด้านผลิตรายการ/ส านักโทรทัศน์และวิทยุ 2,140.00            2,140.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 2,140.00             บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 2,140.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100218 19/10/2021

955 ค่าซ่อมโคมไฟ BEAM/ด้านผลิตรายการ/ส านักโทรทัศน์และวิทยุ 4,815.00            4,815.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 4,815.00             บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 4,815.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100219 19/10/2021

969
ค่าซ่อมโคมไฟ  LED Moving Head Lighting / ด้านผลิตรายการ/ 
ส านักโทรทัศน์และวิทยุ

3,531.00            3,531.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 3,531.00             บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 3,531.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100220 19/10/2021

941 ค่าซ่อมอุปกรณ์ Bcse Hi-motion ย่ีห้อ IKEGAMI 270,282.00         270,282.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 270,282.00          บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 270,282.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100221 19/10/2021

343
โครงการจัดจ้างผู้ด าเนินการด้านกลยุทธ์การตลาดเน้ือหาด้วย 
Search Engine optimization (SEO)

500,000.08         496,000.04             500,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีดิกทิฟ จ ากัด 496,000.04          บริษัท พรีดิกทิฟ จ ากัด 496,000.04                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100223 19/10/2021

38 จ้างผลิตสกู๊ปให้กับรายการทันโลกกับท่ีน่ีไทยพีบีเอส 1,360,000.39      918,000.26             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 918,000.26          บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 918,000.26                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100224 19/10/2021

3522 ค่าผู้รับจ้างจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียง CC 244,800.00         198,000.00             244,800.00        เฉพาะเจาะจง คุณสมเกียรติ ฆ้องวงศ์ 198,000.00          คุณสมเกียรติ ฆ้องวงศ์ 198,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100225 14/10/2021

1693
ค่าวิทยากรหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับงาน
ตรวจสอบภายใน PDPA for Internal Audit

35,000.00          35,000.00              35,000.00          เฉพาะเจาะจง สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ 35,000.00           สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ 35,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100228 20/10/2021

1330 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         8,000.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 8,000.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100229 14/10/2021

2141 จัดหาโปรแกรม Zoom เพ่ือการผลิตข่าวเศรษฐกิจ 4,237.20            4,237.20                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 4,237.20             บริษัท เค อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 4,237.20                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100231 20/10/2021

1327 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         15,700.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 15,700.00           นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 15,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100232 14/10/2021

1336 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         10,000.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 10,000.00           นางกันยา  แซ่อ่ึง 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100233 14/10/2021

1311 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         10,000.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 10,000.00           นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100234 14/10/2021

1293 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         11,700.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 11,700.00           นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 11,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100235 14/10/2021

1320 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         11,700.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 11,700.00           น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 11,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100236 14/10/2021

1343 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         11,700.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 11,700.00           นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 11,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100237 14/10/2021

1302 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         7,400.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 7,400.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 7,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100238 14/10/2021

1316 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         5,400.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 5,400.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 5,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100239 14/10/2021

1339 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         7,700.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 7,700.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 7,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100240 14/10/2021

2139
งานเช่าระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายสารสนเทศและระบบความ
ปลอดภัยข้อมูล (ผูกพัน 3 ปี) ปีท่ี 3/3

7,500,000.00      7,500,000.00          7,500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 7,500,000.00       บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 7,500,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100241 20/10/2021

3564
ค่าหนังสืออนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม (เฉพาะบทประพันธ์) 
ละครอาหารไทย

80,000.00          80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ 80,000.00           นางทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100242 20/10/2021

2132 ขออนุมัติจัดซ้ือกระจกโค้งจราจร และล้อแผงก้ันจราจร 11,844.90          11,844.90              11,844.90          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอท็อป พลัส จ ากัด 11,844.90           บริษัท เอท็อป พลัส จ ากัด 11,844.90                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100243 20/10/2021

3577 ค่าผู้เขียนบทความ ALTV Content Influencer 25,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. พัตริกา ลิปตพัลลภ 20,000.00           น.ส. พัตริกา ลิปตพัลลภ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100244 20/10/2021

3569 ค่าผู้จัดท าบทประพันธ์ LOVE CASE SCENARIO 100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ศุภฤกษ์ นิงสานนท์ 100,000.00          นาย ศุภฤกษ์ นิงสานนท์ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100245 20/10/2021

3551 ค่าผู้เขียนบท รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง S4 (เพ่ิมเติม 32,000.00          8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัชนันท์ ศรีแนน 8,000.00             นางสาวณภัชนันท์ ศรีแนน 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100246 20/10/2021

3553 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง S4 (เพ่ิมเติม) 20,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรภร เก่งสกุล 5,000.00             น.ส.ภัทรภร เก่งสกุล 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100247 20/10/2021

3555
ค่าเจ้าหน้าท่ี Co-Producer รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง S4 
(เพ่ิมเติม)

24,000.00          6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 6,000.00             น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100248 20/10/2021

3557 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง S4 (เพ่ิมเติม) 77,040.00          77,040.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 77,040.00           บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 77,040.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100249 20/10/2021

3558 ค่าผลิตของท่ีระลึก รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง S4 79,800.60          79,800.60              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 79,800.60           บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 79,800.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100250 20/10/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

306
ผู้ด าเนินรายการ กิจกรรมภาษาสนุก (ภาษาญ่ีปุ่น-น.ส.สิษฐารัตน์ ป่ี
ทอง)

15,000.00          15,000.00              15,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.สิษฐารัตน์ ป่ีทอง 15,000.00           น.ส.สิษฐารัตน์ ป่ีทอง 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100252 20/10/2021

305
ผู้ด าเนินรายการ กิจกรรมภาษาสนุก (ภาษาจีน-น.ส.ชุดาภา จรัสเอ้ือ
สกุล)

15,000.00          15,000.00              15,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.ชุดาภา จรัสเอ้ือสกุล 15,000.00           น.ส.ชุดาภา จรัสเอ้ือสกุล 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100253 20/10/2021

304 ผู้จัดกิจกรรมภาษาสนุก (ภาษาอังกฤษ-บ.เน็กซ์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จก.) 16,050.00          16,050.00              16,050.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จ ากัด 16,050.00           บริษัท เน็กซ์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จ ากัด 16,050.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100254 20/10/2021

2131
ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองตอกเวลา ส านักทรัพยากรมนุษย์ รหัสทรัพย์สิน 
B57-1050 ย่ีห้อ Alpha Time 180

3,424.00            3,424.00                3,424.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน จ 3,424.00             บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน จ 3,424.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100255 25/10/2021

303
กิจกรรม “Thai PBS Kids @ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห่งชาติ ปี 2564”(บ.บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม้นท์

60,000.00          60,000.00              60,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 60,000.00           บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100256 20/10/2021

307
ผู้รับจ้างเหมาท า Master เสียงไทย(ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
รายการ ชุด The  Day I Became Strong ไตรมาส 4

35,000.00          35,000.00              35,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดานันท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 35,000.00           บริษัท ดานันท์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 35,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100257 20/10/2021

2135 ซ่อมรถ ทะเบียน ษล-9668 20,200.00          20,200.00              20,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 20,200.00           บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 20,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100258 25/10/2021

964 ค่าอะไหล่ซ่อม Drone ของศูนย์ภัยพิบัติ 17,601.50          17,601.50              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 17,601.50           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 17,601.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100260 25/10/2021

3568
ค่าผู้ควบคุมและพัฒนาบทละคร Fight’s Daydreaming (ด้าน
จิตวิทยา)

100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  จริยาวิลาศ 100,000.00          นายอภิชาติ  จริยาวิลาศ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100261 25/10/2021

3565 ค่าผู้ควบคุมและพัฒนาบทละคร อันดามัน (ด้านบทละคร) 100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานวดี สถิตยุทธการ 100,000.00          นางสาวฐานวดี สถิตยุทธการ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100262 25/10/2021

3550 ค่าผลิตของท่ีระลึก รายการ  Cool CRU จารย์เจ๋ง (S4) 59,871.85          59,871.85              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท คลิปเพิล กรุ๊ป จ ากัด 59,871.85           บริษัท คลิปเพิล กรุ๊ป จ ากัด 59,871.85                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100264 25/10/2021

3578 ค่าของท่ีระลึก รายการ  Class one ทางฉัน-ฝันเธอ S45) 73,188.00          73,188.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 73,188.00           บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 73,188.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100265 25/10/2021

3567
ค่าผู้ควบคุมและพัฒนาบทละคร Fight’s Daydreaming (ด้านบท
ละคร)

100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสรรัตน์  จิรบวรวิสุทธ์ิ 100,000.00          นายสรรัตน์  จิรบวรวิสุทธ์ิ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100266 25/10/2021

2130 ซ้ือประกันภัยช้ัน 1  จ านวน 4 คัน 179,650.86         179,650.86             179,650.86        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มห 179,650.86          บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มห 179,650.86                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100267 25/10/2021

3549 ค่าผลิตของท่ีระลึก รายการ  Cool CRU จารย์เจ๋ง (S5) 29,960.00          29,960.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 29,960.00           บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 29,960.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100268 25/10/2021

2143 ขอจ้างเปล่ียนหนังหุ้มเบาะโซฟารับแขก ห้อง DSNG 16,800.00          16,800.00              16,800.00          เฉพาะเจาะจง นาย พิจิตร สายดวง 16,800.00           นาย พิจิตร สายดวง 16,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100269 25/10/2021

2386 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection) สถานตรัง 4,494.00            4,494.00                4,494.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาบิล จ ากัด 4,494.00             บริษัท สตาบิล จ ากัด 4,494.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100272 25/10/2021

2133
ขออนุมัติจัดซ้ือชุดเคร่ืองวัดอุณหภูมิ K9 Pro พร้อมเคร่ืองจ่าย
แอลกอฮอล์อัตโนมัติ

20,330.00          20,330.00              20,330.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 20,330.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 20,330.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100273 25/10/2021

3472
ค่าลิขสิทธ์ต่างประเทศ รายการส าหรับเด็กและเยาวชนชุด Mia and
 Me

1,778,400.72      1,778,400.73          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีไอจีเอ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 1,778,400.73       บริษัท ทีไอจีเอ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 1,778,400.73              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100275 25/10/2021

2138
ขออนุมัติซ่อมเบาะอุปกรณ์เคร่ืองออกก าลังกายและสายสลิงชุด
โฮมยิม ห้องฟิตเนส

10,090.00          10,090.00              10,090.00          เฉพาะเจาะจง นายเวสารัชช์ธปราชญ์  รุ่งพาทรั 10,090.00           นายเวสารัชช์ธปราชญ์  รุ่งพาทรั 10,090.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100277 25/10/2021

295
กิจกรรม “Thai PBS Kids @ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห่งชาติ ปี 2564”(บ.เมลโล่ ทรี จก.)

90,000.00          90,000.00              90,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 90,000.00           บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100279 14/10/2021

296
กิจกรรม “Thai PBS Kids @ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห่งชาติ ปี 2564”(บ.ทโมนไทย จก.)

60,000.00          60,000.00              60,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 60,000.00           บริษัท ทโมนไทย จ ากัด 60,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100280 19/10/2021

3463 ค่าผลิตรายการ คนขุดราก 2,465,280.00      2,465,280.00          2,465,280.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรด สตาร์ ครีเอช่ัน จ ากัด 2,465,280.00       บริษัท เรด สตาร์ ครีเอช่ัน จ ากัด 2,465,280.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100281 25/10/2021

1682 ของท่ีระลึกวันครบรอบ ส.ส.ท. ประจ าปี 2565 486,850.00         486,850.00             762,732.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-คอม (ประเทศไทย) จ ากัด 486,850.00          บริษัท ที-คอม (ประเทศไทย) จ ากัด 486,850.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100282 26/10/2021

1697 หลักสูตรภาษาอังกฤษผ่านห้องเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว 472,500.00         472,500.00             472,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนดรูว์ บ๊ิกส์ จ ากัด 472,500.00          บริษัท แอนดรูว์ บ๊ิกส์ จ ากัด 472,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100283 26/10/2021

2052 ซ้ือประกันภัยช้ัน 1 รถทะเบียน 53-4052,53-3562 171,895.50         171,895.50             171,895.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด 171,895.50          บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด 171,895.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100284 26/10/2021

2134 จัดซ้ือลูกลอยเติมน้ าและสายพานมอเตอร์พัดลมคูลล่ิงทาวเวอร์ 38,648.40          38,648.40              38,648.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ชาเลนจ์ จ ากัด 38,648.40           บริษัท ไอ ชาเลนจ์ จ ากัด 38,648.40                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100288 26/10/2021

2142 ขออนุมัติจัดซ้ือ SUBMERSIBLE PUMP 26,750.00          26,750.00              26,750.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วอเตอร์กู๊ด จ ากัด 26,750.00           บริษัท วอเตอร์กู๊ด จ ากัด 26,750.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100289 26/10/2021

2129
ขออนุมัติจัดจ้างงานเปล่ียนแผงคอยล์เคร่ืองปรับอากาศ ห้องผู้ช่วย
ช่างภาพส่วนกลาง

36,808.00          36,808.00              37,389.00          เฉพาะเจาะจง ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 36,808.00           ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 36,808.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100290 26/10/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

276 คลิป YouTube Dek Jew Chill Out ไตรมาส 4/2564 107,000.00         107,000.00             107,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเด็กจ๋ิวชิลเอาท์ 107,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเด็กจ๋ิวชิลเอาท์ 107,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100291 26/10/2021

4078 จัดหาผู้ผลิตปรับปรุงเว็บไซต์เย่ียมชมองค์การ 107,000.00         107,000.00             107,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเอ็มอี เอ็นจิ 107,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเอ็มอี เอ็นจิ 107,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100292 27/10/2021

250 คลิป Boost Tech ไตรมาส 4/2564 600,000.00         600,000.00             600,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ธีรพงษ์ ศรีวงศ์ษา 600,000.00          นาย ธีรพงษ์ ศรีวงศ์ษา 600,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100293 14/10/2021

642 เพลง ดนตรี ประกอบรายการสารคดีชุดผู้ประกอบการทางสังคม 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายสุพิชา เทศดรุณ 30,000.00           นายสุพิชา เทศดรุณ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100295 27/10/2021

641
กราฟิก/Interlude/ลิขสิทธ์ิตัวอักษร ส าหรับสารคดีชุด
ผู้ประกอบการทางสังคม

40,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชนะพงษ์  วงศ์จันทร์ 30,000.00           นาย ชนะพงษ์  วงศ์จันทร์ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100296 27/10/2021

4081 ผลิตและตัดต่อรายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส 4 ตอน 42,800.00          42,800.00              10,700.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 42,800.00           บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 42,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100297 27/10/2021

375 Media Lab Transmedia for Kids 500,000.00         485,750.00             492,583.30        เฉพาะเจาะจง น.ส. ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ 485,750.00          น.ส. ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ 485,750.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100300 27/10/2021

1646
จัดซ้ือชุดตรวจคัดกรอง COVID-19 (Rapid Antigen Test) กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน

32,000.00          32,000.00              32,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 32,000.00           บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 32,000.00                   เร่งด่วน PO2021100301 27/10/2021

1643 จัดซ้ือชุดตรวจโควิด-19 ATK กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 24,000.00          24,000.10              24,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 24,000.10           บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 24,000.10                   เร่งด่วน PO2021100302 27/10/2021

1695 ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือนกันยายน 2564 775,375.20         775,375.20             775,375.20        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 775,375.20          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 775,375.20                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100304 28/10/2021

3666 โครงการพัฒนาระบบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 2,000,000.02      1,979,000.19          2,000,000.00      คัดเลือก
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ,บริษัท 
เว็นเทคอินเตอร์เนช่ันแนล (ไทยแลนด์)

1,979,000.19       
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน)

1,979,000.19              ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด PO2021100305 28/10/2021

965
ค่าซ่อม CAMERA ของฝ่ายพัฒนาเคร่ือข่าย ส านักเคร่ือข่ายส่ือ
สาธารณะ

17,729.90          17,729.90              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 17,729.90           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 17,729.90                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100306 28/10/2021

4170 ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าผ้าด า รายการสารพันล่ันทุ่ง กรณีเร่งด่วน 2,140.00            2,140.00                -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 2,140.00             อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 2,140.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100308 28/10/2021

1642 ค่าชุดตรวจ Antigen test kit  for Covid-19 (น้ าลาย) 560,000.00         560,000.00             560,000.00        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 560,000.00          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 560,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100309 28/10/2021

3828 ผลิตคลิปส้ัน 5 คลิป โครงการไทยพีบีเอสพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้ ปี 64 133,750.00         133,750.00             133,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มีค่า สตูดิโอ จ ากัด 133,750.00          บริษัท มีค่า สตูดิโอ จ ากัด 133,750.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100311 28/10/2021

2144
จัดซุ้มวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต เชียงใหม่

13,375.00          13,375.00              13,375.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 13,375.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช เอก ศิริวรรณ 13,375.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100313 29/10/2021

2145
จัดซุ้มวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต หาดใหญ่

24,610.00          24,610.00              24,610.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 24,610.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 319 วิศวกรรม 24,610.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100314 29/10/2021

2154 งานซ่อมเคร่ืองเสียง ห้องฉายหนัง 18,832.00          18,832.00              18,832.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 18,832.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 18,832.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100315 29/10/2021

2147 ขออนุมัติจัดซ้ือ Modbus RTU to Gateway 8,431.60            8,431.60                8,431.60            เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 8,431.60             บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 8,431.60                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100316 29/10/2021

2148
Request approval for the purchase of Duct Temperature 
Sensor 6

2,675.00            2,675.00                2,675.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 2,675.00             บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 2,675.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100317 29/10/2021

2105 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบรับ-ส่งภาพและเสียง ปี 2564 128,400.00         128,400.00             128,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนว่า ซิสเต็มส์ จ ากั 128,400.00          บริษัท อินโนว่า ซิสเต็มส์ จ ากั 128,400.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100318 29/10/2021

3560 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ข้อมูล รายการ รู้เท่ารู้ทัน 90,000.00          36,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายสุริยัน  ปัญญาไว 36,000.00           นายสุริยัน  ปัญญาไว 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100319 29/10/2021

3561 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ข้อมูล รายการ รู้เท่ารู้ทัน 54,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สุดถนอม  รอดสว่าง 18,000.00           น.ส.สุดถนอม  รอดสว่าง 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100320 29/10/2021

3566 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ข้อมูล รายการ รู้เท่ารู้ทัน 36,000.00          36,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจมาศ  วิถี 36,000.00           น.ส.เบญจมาศ  วิถี 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100321 29/10/2021

3563 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ข้อมูล รายการ รู้เท่ารู้ทัน 36,000.00          36,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ฑีฆายุ บุญคง 36,000.00           นาย ฑีฆายุ บุญคง 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100322 29/10/2021

3595
ค่าผู้ควบคุมและพัฒนาบทละคร อันดามัน (ด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมทางทะเล)

100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเพชร  มโนปวิตร 100,000.00          นายเพชร  มโนปวิตร 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100323 29/10/2021

2390 จัดหา Battery Chaeger ทดแทนของเดิม และส ารองใช้งาน 61,525.00          61,525.00              61,525.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 61,525.00           บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 61,525.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100326 30/10/2021

2395 จัดหาป๊ัมลม ประจ าศูนย์วิศวกรรมสระแก้ว 8,815.73            8,815.73                8,815.73            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซี.เอส.จี. เฮฟว่ี 8,815.73             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซี.เอส.จี. เฮฟว่ี 8,815.73                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100327 30/10/2021

345 จัดจ้างท า Infographic (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน) 15,000.00          15,000.00              15,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย นัฐพล ไก่แก้ว 15,000.00           นาย นัฐพล ไก่แก้ว 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100328 20/10/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

80 พิธีกร รายการ The Camp ค่ายหรรษา 182,000.00         70,000.00              7,000.00            เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 70,000.00           คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 70,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100329 31/10/2021

3086 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ  Cool CRU จารย์เจ๋ง (S3) 77,040.00          36,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 36,000.00           บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100335 27/10/2021

3437  ึฺ้ค่าฺฺช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 144,000.00         6,000.00                144,000.00        เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย อ่องลออ 6,000.00             วุฒิชัย อ่องลออ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100336 31/10/2021

3521 ค่าผู้รับจ้างจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียง CC 244,800.00         46,800.00              244,800.00        เฉพาะเจาะจง คุณสมเกียรติ ฆ้องวงศ์ 46,800.00           คุณสมเกียรติ ฆ้องวงศ์ 46,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100337 31/10/2021

3268 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         2,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 2,400.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100338 31/10/2021

3305 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 4,800.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100339 31/10/2021

3285 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 3,600.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100340 31/10/2021

3278 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,000.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100341 31/10/2021

3295 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         2,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 2,400.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100342 31/10/2021

3298 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         1,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 1,200.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100343 31/10/2021

3293 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 7,200.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100344 31/10/2021

3288 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 4,800.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100345 31/10/2021

3303 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 6,000.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100346 31/10/2021

3259 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 6,000.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100347 31/10/2021

3411
ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์การถ่ายภาพ รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- 
ธ.ค.64)

480,000.00         20,000.00              480,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พัฒน์ วรพิมพ์รัตน์ 20,000.00           นายพงษ์พัฒน์ วรพิมพ์รัตน์ 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100348 31/10/2021

3492 ค่าจัดหาเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย รายการ รู้เท่ารู้ทัน  (กย.- ธค.) 48,000.00          9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 9,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100349 31/10/2021

3495 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ รู้เท่ารู้ทัน  (กย.- ธค.) 20,000.00          2,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 2,500.00             นายมารุต เนียมท้วม 2,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100350 31/10/2021

3497 ค่าเจ้าหน้าท่ี prop รายการ รู้เท่ารู้ทัน  (กย.- ธค.) 16,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 3,000.00             นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100351 31/10/2021

3489 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ รู้เท่ารู้ทัน  (กย.- ธค.) 20,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 5,000.00             น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100352 31/10/2021

3487 ค่าผู้ด าเนินรายการ รู้เท่ารู้ทัน  (กย.- ธค.) 80,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 15,000.00           คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100353 31/10/2021

3554 ค่าเจ้าหน้าท่ีข้อมูล รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง S4 (เพ่ิมเติม) 20,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรภร เก่งสกุล 15,000.00           น.ส.ภัทรภร เก่งสกุล 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100355 01/10/2021

3209 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 44,100.00          900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 900.00                นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100356 31/10/2021

3211 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 44,100.00          900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100357 31/10/2021

3216 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 44,100.00          2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 2,700.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100358 31/10/2021

3210 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 44,100.00          2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 2,700.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100359 31/10/2021

3206 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 44,100.00          900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 900.00                น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100360 31/10/2021

3217 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 44,100.00          2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 2,700.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100361 31/10/2021

3213 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 44,100.00          1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,800.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100362 31/10/2021

3207 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 44,100.00          2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 2,700.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100363 31/10/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3208 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค 44,100.00          2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 2,700.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100364 31/10/2021

3482 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีต่างประเทศ (Slot โลกหลากมิติ) 5,090,721.84      2,404,454.40          -                   เฉพาะเจาะจง IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 2,404,454.40       IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 2,404,454.40              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100366 27/10/2021

1355
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100367 01/10/2021

1356
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100368 08/10/2021

1357
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100369 15/10/2021

1358
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100370 20/10/2021

1367
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100371 29/10/2021

4145
ค่าแต่งหน้าพิธีกรและแขกร่วมรายการสารพันล่ันทุ่ง (บางเขน) ไตร
มาส 3+4/2564

65,000.00          10,000.00              65,000.00          เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 10,000.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100372 29/10/2021

4147
ค่าแต่งหน้าพิธีกรและแขกร่วมรายการสารพันล่ันทุ่ง (บางเขน) ไตร
มาส 3+4/2564

65,000.00          10,000.00              65,000.00          เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 10,000.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100373 29/10/2021

4151
ค่าท าผมพิธีกรและแขกร่วมรายการสารพันล่ันทุ่ง (บางเขน) ไตรมาส
 3+4/2564

65,000.00          10,000.00              65,000.00          เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 10,000.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100373 29/10/2021

3539 ค่าผู้รับจ้างจัดท าบริการเสียงบรรยายภาพ (AD) 1,080,400.00      1,080,400.00          1,080,400.00      เฉพาะเจาะจง นายธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์ 1,080,400.00       นายธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์ 1,080,400.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100374 29/10/2021

3524 ผู้รับจ้างจัดท าบริการเสียงบรรยายภาพ (AD) 503,200.00         503,200.00             503,200.00        เฉพาะเจาะจง นายศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ 503,200.00          นายศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ 503,200.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100375 29/10/2021

3556
ค่าเจ้าหน้าท่ี Co-Producer รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง S4 
(เพ่ิมเติม)

24,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 18,000.00           น.ส.วิภาพร วิเศษชาติ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100377 31/10/2021

744 ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส 3-4/64 ออนไลน์ นราธิป (เพ่ิม) 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00           นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100378 26/10/2021

3600 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ คนสู้โรค / เพ่ิมเติม (เร่งด่วน) 32,500.00          32,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 32,500.00           นายมานิตย์  คุณชุมภู 32,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100382 31/10/2021

3621 ค่าผู้ด าเนินรายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 50,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 10,000.00           ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100383 31/10/2021

3616 ค่าผู้ด าเนินรายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 258,000.00         39,000.00              258,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 39,000.00           น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 39,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100384 31/10/2021

3528 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย  รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 219,000.00         72,000.00              219,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกานต์มณี พรหมศิริ 72,000.00           นางสาวกานต์มณี พรหมศิริ 72,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100385 31/10/2021

3607 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค /เพ่ิมเติม (เร่งด่วน) 18,900.00          1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 1,800.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100386 31/10/2021

3608 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค /เพ่ิมเติม (เร่งด่วน) 18,900.00          1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 1,800.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100387 31/10/2021

3606 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค /เพ่ิมเติม (เร่งด่วน) 18,900.00          900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 900.00                นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100388 31/10/2021

3602 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค /เพ่ิมเติม (เร่งด่วน) 18,900.00          2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 2,700.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100389 31/10/2021

3601 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค /เพ่ิมเติม (เร่งด่วน) 18,900.00          900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 900.00                นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100390 31/10/2021

3605 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค /เพ่ิมเติม (เร่งด่วน) 18,900.00          2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 2,700.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100391 31/10/2021

3604 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค /เพ่ิมเติม (เร่งด่วน) 18,900.00          4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 4,500.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100392 31/10/2021

3603 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค /เพ่ิมเติม (เร่งด่วน) 18,900.00          3,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 3,600.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100393 31/10/2021

3499 ค่าเจ้าหน้าท่ี prop รายการ รู้เท่ารู้ทัน  (กย.- ธค.) 16,000.00          1,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 1,000.00             นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 1,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100394 31/10/2021

3496 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ รู้เท่ารู้ทัน  (กย.- ธค.) 20,000.00          2,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 2,500.00             นายมารุต เนียมท้วม 2,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100395 31/10/2021

3491 ค่าจัดหาเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย รายการ รู้เท่ารู้ทัน  (กย.- ธค.) 48,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 3,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100396 31/10/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3486 ค่าผู้ด าเนินรายการ รู้เท่ารู้ทัน  (กย.- ธค.) 80,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 5,000.00             คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100397 31/10/2021

3356
ค่าหนังสืออนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม (เฉพาะบทประพันธ์) 
เร่ือง นางฟ้าไร้นาม

100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสรรัตน์  จิรบวรวิสุทธ์ิ 100,000.00          นายสรรัตน์  จิรบวรวิสุทธ์ิ 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100398 31/10/2021

3852 ค่าบริการเช่าใช้ระบบ AWS Cloud Service 1,997,787.26      1,036,436.46          2,041,380.00      เฉพาะเจาะจง Amazon Web Service,Inc 1,036,436.46       Amazon Web Service,Inc 1,036,436.46              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100399 01/10/2021

1532
ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเพ่ือช าระค่าบริการ Thomson Reuters 
ไตรมาส 4/2564(อ้างอิง PR2020110171)

27,835.66          27,835.66              -                   เฉพาะเจาะจง บจ. ธอมสัน รอยเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 27,835.66           บจ. ธอมสัน รอยเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 27,835.66                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100402 06/10/2021

342 ผู้ดูแลและพัฒนาเน้ือหาสารคดีคนจนเมือง2 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน) 80,000.00          80,000.00              80,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย บุตรรัตน์ บุตรพรม 80,000.00           นาย บุตรรัตน์ บุตรพรม 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100403 29/10/2021

3484 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีต่างประเทศ  (Slot มหัศจรรย์โลกกว้าง) 3,344,485.86      3,396,291.84          -                   เฉพาะเจาะจง IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 3,396,291.84       IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 3,396,291.84              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100404 27/10/2021

3533
ค่าลิขสิทธ์ิต่างประเทศการ์ตูนแอนนิเมช่ันส าหรับเด็กและเยาวขน 
เร่ือง POPPLES

2,132,881.04      2,101,225.98          -                   เฉพาะเจาะจง IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 2,101,225.98       IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 2,101,225.98              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100405 27/10/2021

3613 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 112,500.00         20,000.00              112,500.00        เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 20,000.00           นายมานิตย์  คุณชุมภู 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100406 31/10/2021

3694 ค่าลิขสิทธ์ิรายการต่างประเทศจาก MCC Distributons 5,920,898.94      5,900,931.84          -                   เฉพาะเจาะจง IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 5,900,931.84       IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 5,900,931.84              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100407 27/10/2021

3483 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดีต่างประเทศ (Slot โลกหลากมิติ) 5,090,721.84      2,765,122.56          -                   เฉพาะเจาะจง IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 2,765,122.56       IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 2,765,122.56              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100408 27/10/2021

746 ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส 3-4/64 นราธิป (ออนไลน์เพ่ิม) 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00           นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021100409 29/10/2021

281 ค่าผลิตรายการ สนุกเรียน ไตรมาส 4/2564 2,516,000.05      2,516,000.05          2,516,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มีฤทธ์ิ ๖๕ จ ากัด 2,516,000.05       บริษัท มีฤทธ์ิ ๖๕ จ ากัด 2,516,000.05              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110001 01/11/2021

2164 จ้างจัดซุ้ม ร.9 ศูนย์ขอนแก่น 12,000.00          12,000.00              12,000.00          เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 12,000.00           นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110002 01/11/2021

2160 ขอซ้ือท่ีกดสบู่ติดผนังอัตโนมัติ 3,424.00            3,424.00                3,424.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 3,424.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 3,424.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110004 01/11/2021

1698 ค่าวิทยากรหลักสูตร  Cresitive (creative + positive) Thinking 600,000.36         600,000.00             600,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ 600,000.00          บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ 600,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110006 01/11/2021

2387
จัดจ้างผู้รับเหมางานเปล่ียนกระจกและเสริมโครงอลูมิเนียมช้ันกลาง 
สถานีร้อยเอ็ด

12,000.00          12,000.00              12,000.00          เฉพาะเจาะจง นายคมกริช ศิริวรรณ์ 12,000.00           นายคมกริช ศิริวรรณ์ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110008 01/11/2021

2358
จัดหา T2 Generator เพ่ือทดแทน สถานีสุโขทัย สถานีหนองบัวแดง
 1

1,610,778.00      1,590,000.01          1,610,778.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ 1,590,000.01       บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ 1,590,000.01              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110009 01/11/2021

2165
ขออนุมัติจัดซ้ือพร้อมเปล่ียน    SENSER ; TEMPERATURE 
SENSER,OVERMOLDED

14,733.90          14,733.90              14,733.90          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด 14,733.90           บริษัท แอร์โค จ ากัด 14,733.90                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110010 01/11/2021

2150 ขออนุมัติจัดซ้ือ ELEMENT HEATER SUMP 95,272.80          85,745.52              85,745.52          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด 85,745.52           บริษัท แอร์โค จ ากัด 85,745.52                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110011 01/11/2021

4171
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าไฟพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการสารพันล่ัน
ทุ่ง  ( พ.ย. - ธ.ค. 64 )

818,550.00         363,800.00             818,550.00        เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 363,800.00          อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 363,800.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110012 01/11/2021

2149 ขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงห้องส านักทรัพยากรมนุษย์ 27,820.00          27,820.00              27,820.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 27,820.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 27,820.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110013 01/11/2021

3541 ค่าผู้ด าเนินรายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 280,000.00         280,000.00             280,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 280,000.00          นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ 280,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110015 01/11/2021

2162 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูปส าหรับงานซ่อมทางลาดลงรถ 2,461.00            2,461.00                2,461.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,461.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,461.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110016 02/11/2021

2137 ขออนุมัติจัดซ้ือไมโครเวฟ และถังต้มน้ าไฟฟ้า 18,810.60          10,620.01              18,810.60          เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 10,620.01           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 10,620.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110017 02/11/2021

2136 ขออนุมัติจัดซ้ือไมโครเวฟ และถังต้มน้ าไฟฟ้า 18,810.60          5,350.00                18,810.60          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 5,350.00             บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 5,350.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110018 02/11/2021

2159 Approval to purchase Easy IO 30P for DDC Sanitary Cabinet 91,485.00          91,485.00              91,485.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 91,485.00           บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 91,485.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110019 02/11/2021

2389
จัดหา Change-Over Switch ทดแทนของเดิมท่ีช านุดและส ารองใช้
งาน

99,999.53          99,999.53              99,999.53          เฉพาะเจาะจง บริษัทพี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวช 99,999.53           บริษัทพี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวช 99,999.53                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110021 02/11/2021

1032
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      97,450.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 97,450.00           คุณบุญมา  คงประเสริฐ 97,450.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110022 01/11/2021

เดือนพฤษจิกายน 2564



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3950 Router แบบพกพา กระจายสัญญาณ 5G 24,984.50          24,984.50              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซล 24,984.50           บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซล 24,984.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110023 02/11/2021

1647 จัดซ้ือชุดตรวจคัดกรอง COVID-19 (Rapid Antigen Test) 20,000.00          20,000.00              20,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมอร์ลิน โฟรเซ่น ฟู้ด จ ากัด 20,000.00           บริษัท เมอร์ลิน โฟรเซ่น ฟู้ด จ ากัด 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110024 02/11/2021

2399 จัดจ้างเช่าเคร่ืองก าเนิกไฟฟ้า สถานีเชียงใหม่ 36,000.00          36,000.00              36,000.00          เฉพาะเจาะจง นายวาทิต น้อยวันนา 36,000.00           นายวาทิต น้อยวันนา 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110026 02/11/2021

2402 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีนครสวรรค์ 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110027 02/11/2021

2394 จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันหม้อแปลง สถานีฯ ชุมพร 30,152.60          30,152.60              30,152.00          เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 30,152.60           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 30,152.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110029 02/11/2021

1085
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      92,700.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 92,700.00           คุณกฤติยา  แพนลา 92,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110030 01/11/2021

2170 ซ่อมรถทะเบียน 6ฎ9390 8,180.00            8,180.00                8,180.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 8,180.00             บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 8,180.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110031 02/11/2021

1079
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      46,750.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 46,750.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 46,750.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110032 01/11/2021

3620 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย  รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 60,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 30,000.00           นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110033 02/11/2021

3615 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 112,500.00         72,500.00              112,500.00        เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 72,500.00           นายมานิตย์  คุณชุมภู 72,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110034 02/11/2021

3622 ค่าผู้ด าเนินรายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 50,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 40,000.00           ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110035 02/11/2021

3596 ค่าผู้จัดข้อมูลพร้อม Graphic CG รายการ คุณครูของฉัน 100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ธีระรัช  ดวงกมล 100,000.00          นาย ธีระรัช  ดวงกมล 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110038 02/11/2021

3273 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 3,600.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110039 01/11/2021

3296 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,800.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110040 01/11/2021

3283 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         1,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,200.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110041 01/11/2021

972 จัดหาวัสดุส้ินเปลืองสนับสนุนการปฏิบัติงานส านักสร้างสรรค์เน้ือหา 20,736.60          19,581.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 19,581.00           บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 19,581.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110042 02/11/2021

2153
เน่ืองจากศูนย์ข่าวต่างจังหวัด มีการขอใช้พ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูล แบบ
รวดเร็วและสะดวกในการพกพา

87,312.00          87,312.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 87,312.00           บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 87,312.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110043 02/11/2021

1099
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      85,800.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00           ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110044 01/11/2021

1118
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      56,350.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 56,350.00           ฐาปนี คงบุตร 56,350.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110045 01/11/2021

1061
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      61,750.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน์  บุญทรง 61,750.00           คุณศรีรัตน์  บุญทรง 61,750.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110046 01/11/2021

1065
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      16,500.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 16,500.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 16,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110047 01/11/2021

1095
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      16,500.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 16,500.00           ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 16,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110048 01/11/2021

4084 โครงสร้างบูธมหกรรมวิทยาศาสตร์ 498,500.00         498,500.00             499,250.00        เฉพาะเจาะจง หจก. เดอะ เมคเกอร์ ดีไซน์ 498,500.00          หจก. เดอะ เมคเกอร์ ดีไซน์ 498,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110049 03/11/2021

3582 ค่าวัสดุอุปกรณ์  หูฟัง-ฟองน้ าหู้ฟัง (ฝ่ายพัฒนาผลผลิตรายการ) 43,442.00          41,088.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 41,088.00           บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 41,088.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110050 03/11/2021

3583
ค่าวัสดุอุปกรณ์  หูฟัง-ฟองน้ าหูฟัง (ฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการ
เน้ือหา)

43,442.00          41,088.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 41,088.00           บริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จ ากัด 41,088.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110051 03/11/2021

2398 จัดหาคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ สถานีมุกดาหาร 5,328.60            5,328.60                5,328.60            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสีลม วี-เทค 5,328.60             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสีลม วี-เทค 5,328.60                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110052 03/11/2021

2401 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีสุโขทัย 7,490.00            7,490.00                7,490.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,490.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7,490.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110053 03/11/2021

2393
จัดหาแบตเตอร่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีฯ พะโต๊ะ , กะเปอร์ และ คุ
ระบุรี

8,700.00            8,700.00                8,700.00            เฉพาะเจาะจง นานาแบตเตอร่ี 8,700.00             นานาแบตเตอร่ี 8,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110054 03/11/2021

2392 จัดหาแบตเตอร่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีฯ สิงห์บุรี 14,552.00          14,552.00              14,552.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.การไฟฟ้า จ ากัด 14,552.00           บริษัท พ.การไฟฟ้า จ ากัด 14,552.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110055 03/11/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1509
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการจัดหาผู้ผลิตรายการ ความจริงไม่ตาย 1
 ตอน กรณีเร่งด่วน

298,890.00         298,890.00             298,890.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 298,890.00          บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 298,890.00                 เร่งด่วน PO2021110056 03/11/2021

2168 งานติดต้ังระบบปรับอากาศ ห้อง HUB อาคาร C ช้ันท่ี 1 28,098.20          28,098.20              28,098.20          เฉพาะเจาะจง ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 28,098.20           ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 28,098.20                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110057 03/11/2021

39 โครงการผลิตสารคดี How to survive post COVID-19 500,000.03         490,000.03             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเบอร์ร่ี จ ากัด 490,000.03          บริษัท บุ๊คเบอร์ร่ี จ ากัด 490,000.03                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110059 03/11/2021

37 จ้างผลิตสกู๊ปให้กับรายการทันโลกกับท่ีน่ีไทยพีบีเอส 1,360,000.39      442,000.13             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 442,000.13          บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 442,000.13                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110060 03/11/2021

730 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      110,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย กุลทิต  สุวาทิต 110,000.00          นาย กุลทิต  สุวาทิต 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110061 03/11/2021

736 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      165,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย กรกช  วิชัยดิษฐ 165,000.00          นาย กรกช  วิชัยดิษฐ 165,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110062 03/11/2021

2397 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า ส.ตาก 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110063 03/11/2021

729 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ขวัญชัย ศุภกฤตธนากุล 55,000.00           นาย ขวัญชัย ศุภกฤตธนากุล 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110064 03/11/2021

724 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      110,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายขวัญชิต โพธ์ิกระสังข์ 110,000.00          นายขวัญชิต โพธ์ิกระสังข์ 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110065 03/11/2021

732 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย จิรธณ  จิรอุดมพล 55,000.00           นาย จิรธณ  จิรอุดมพล 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110066 03/11/2021

725 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย ดวงนภา 55,000.00           นายธวัชชัย ดวงนภา 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110067 03/11/2021

739 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธีระยุทธ์  หมันหลี 55,000.00           นาย ธีระยุทธ์  หมันหลี 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110068 03/11/2021

733 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      110,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย พงศธร  รอดทอง 110,000.00          นาย พงศธร  รอดทอง 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110069 03/11/2021

731 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      110,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภัทรพล  สีลาดเลา 110,000.00          นาย ภัทรพล  สีลาดเลา 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110070 03/11/2021

738 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย รัชชา  สถิตทรงธรรม 55,000.00           นาย รัชชา  สถิตทรงธรรม 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110071 03/11/2021

735 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      110,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย วรวุฒิ  ชูชัย 110,000.00          นาย วรวุฒิ  ชูชัย 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110072 03/11/2021

726 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      110,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ 110,000.00          นายวีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110073 03/11/2021

737 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนชัย  ดุลยโกวิทย์ 55,000.00           นาย วัฒนชัย  ดุลยโกวิทย์ 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110074 03/11/2021

727 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      55,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร พรมวงศ์ 55,000.00           นางสาวศิริพร พรมวงศ์ 55,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110075 03/11/2021

728 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      110,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ เกษา 110,000.00          นาย สราวุฒิ เกษา 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110076 03/11/2021

734 ผู้ผลิตรายการท่ีน่ีบ้านเรา ไตรมาส 3-4/2564 1,430,000.00      110,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง นาย องอาจ  หาญชนะวงษ์ 110,000.00          นาย องอาจ  หาญชนะวงษ์ 110,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110077 03/11/2021

1535 กระดาษทิชชูกล่องคลีนิค 3,158.64            3,158.64                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 3,158.64             บริษัท เค พี เซลล์แอนด์เซอร์วิส 3,158.64                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110079 04/11/2021

3304 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         2,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 2,400.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110081 01/11/2021

3272 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         2,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 2,400.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110082 01/11/2021

3284 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         2,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 2,400.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110083 01/11/2021

3291 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 7,200.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110084 01/11/2021

3270 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 4,800.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110085 01/11/2021

3263 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         2,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 2,400.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110086 01/11/2021

3262 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 6,000.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110087 01/11/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3258 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         8,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 8,400.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 8,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110088 01/11/2021

3267 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         8,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 8,400.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 8,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110089 01/11/2021

3660 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ หอมกล่ินสยาม (Re-Edit) 80,000.01          80,000.01              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีมเมติก จ ากัด 80,000.01           บริษัท ธีมเมติก จ ากัด 80,000.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110090 04/11/2021

3279 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,000.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110091 01/11/2021

3682 ค่าตกแต่งสถานท่ี งานบวงสรวงละครบุษบาลุยไฟ 33,705.00          33,705.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ โมเมนต์ ครีเอช่ัน จ ากัด 33,705.00           บริษัท เดอะ โมเมนต์ ครีเอช่ัน จ ากัด 33,705.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110092 04/11/2021

3580 ค่าเจ้าหน้าท่ี Producer & Educational Data ALTV 45,000.00          45,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวแก้วตา  ปริศวงศ์ 45,000.00           นางสาวแก้วตา  ปริศวงศ์ 45,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110093 04/11/2021

4072
ค่าผู้ด าเนินรายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ (รายการวันหยุด
นักขัตฤกษ์)

20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาววรชญา เชาวลิต 20,000.00           นางสาววรชญา เชาวลิต 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110094 04/11/2021

3668
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ 
(รายการวันหยุดนักขัตฤกษ์)

6,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 4,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110095 04/11/2021

3669
ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ (รายการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)

7,500.00            5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 5,000.00             นายมารุต เนียมท้วม 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110096 04/11/2021

3670
ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ 
(รายการวันหยุดนักขัตฤกษ์)

118,770.00         79,180.00              118,770.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 79,180.00           บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 79,180.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110097 04/11/2021

3663
ผู้ควบคุมและพัฒนาบทละคร “อินเทิร์นใหม่...หัวใจหัดรัก” ด้าน
การแพทย์

100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นายคุณากร วรวรรณธนะชัย 100,000.00          นายคุณากร วรวรรณธนะชัย 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110098 04/11/2021

3648
ค่าจัดท าข้อมูล-ประสานงาน รายการสารคดี Pride Of Thailand  
S.2

100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นาง เยาวรักษ์ ปะมะโต 100,000.00          นาง เยาวรักษ์ ปะมะโต 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110099 04/11/2021

3645
ค่าผู้ก ากับศิลป์ Art Director รายการสารคดี Pride Of Thailand  
S.2

100,000.00         100,000.00             100,000.00        เฉพาะเจาะจง นายถนอมวงศ์ สุขนักค้า 100,000.00          นายถนอมวงศ์ สุขนักค้า 100,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110100 04/11/2021

3651
ค่าเจ้าหน้าท่ีท าและจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก Prop รายการสารคดี
 Pride Of Thailand  S.2

50,000.00          50,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายเมธะ คีตเมธี 50,000.00           นายเมธะ คีตเมธี 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110101 04/11/2021

3652
ค่า Food Stylist (ผู้ออกแบบจัดแต่งอาหารให้มีความสวยงาม) 
รายการสารคดี Pride Of Thailand  S.2

50,000.00          50,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายพงศ์คณินท์ สุนันต๊ะ 50,000.00           นายพงศ์คณินท์ สุนันต๊ะ 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110102 04/11/2021

3653
ค่าผู้ท า Subtille ภาษาอังกฤษ รายการสารคดี Pride Of Thailand 
 S.2

50,000.00          50,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.โชติรส ทิมพัฒนพงษ์ 50,000.00           น.ส.โชติรส ทิมพัฒนพงษ์ 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110103 04/11/2021

3654 ค่าผู้ลงเสียงบรรยายไทย รายการสารคดี Pride Of Thailand  S.2 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ 40,000.00           นาย สุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110104 04/11/2021

3655
ค่าผู้ลงเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ รายการสารคดี Pride Of 
Thailand  S.2

50,000.03          50,000.03              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 50,000.03           บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 50,000.03                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110105 04/11/2021

3656
ค่าวางเสียงภาษาอังกฤษ (MIX SOUND) รายการสารคดี Pride Of 
Thailand  S.2

25,000.00          25,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. กรรณิกา ศรีจันทร์อ่อน 25,000.00           น.ส. กรรณิกา ศรีจันทร์อ่อน 25,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110106 04/11/2021

3650
ค่าเพลงพร้อมดนตรี ประกอบรายการสารคดี Pride Of Thailand  
S.2

35,000.00          35,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางมานิดา นฤภัทร 35,000.00           นางมานิดา นฤภัทร 35,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110107 04/11/2021

3675 ค่าผู้จัดท าข้อมูล รายการสารคดี เรือยาว 41,000.00          41,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ์ อ่ิมทองใบ 41,000.00           นายสิทธิพงษ์ อ่ิมทองใบ 41,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110108 04/11/2021

3676 ค่าผู้จัดท าข้อมูล รายการ สารคดีเรือยาว 41,000.00          41,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาง นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 41,000.00           นาง นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 41,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110109 04/11/2021

3677 ค่าผู้จัดท าข้อมูล รายการสารคดี เรือยาว 41,000.00          41,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายคติ มุธุขันธ์ 41,000.00           นายคติ มุธุขันธ์ 41,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110110 04/11/2021

1534 หมึกพิมพ์สต๊ิกเกอร์ (กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว) 2,118.60            2,118.60                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส 1689 จ ากัด 2,118.60             บริษัท เคเอส 1689 จ ากัด 2,118.60                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110114 04/11/2021

3599 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ คนสู้โรค /เพ่ิมเติม (เร่งด่วน) 30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 30,000.00           นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110115 01/11/2021

3609 ค่าสร้างสรรค์การถ่ายภาพ รายการ คนสู้โรค /เพ่ิมเติม (เร่งด่วน) 36,000.00          36,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ศุภฤกษ์   ใบทอง 36,000.00           ศุภฤกษ์   ใบทอง 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110116 01/11/2021

3610 ค่าผุ้ด าเนินรายการ รายการ คนสู้โรค /เพ่ิมเติม (เร่งด่วน) 72,000.00          72,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 72,000.00           น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 72,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110117 01/11/2021

2140 ค่าลิขสิทธ์ิ VM Standard+Backup 500,000.00         496,694.00             500,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากั 496,694.00          บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากั 496,694.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110118 05/11/2021

2955
ค่าอุปกรณ์  NAS Storage ส าหรับรับส่งไฟล์รายการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต

172,986.90         172,805.00             172,986.90        เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 172,805.00          บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 172,805.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110119 05/11/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3678 ค่าของท่ีระลึก (ชุดป่ินโต) รายการ ท่องโลกกว้าง 12,840.00          12,840.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ แอนด์ โอ โปรเกรส จ ากัด 12,840.00           บริษัท เจ แอนด์ โอ โปรเกรส จ ากัด 12,840.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110120 05/11/2021

3679 ค่าอุปกรณ์ถ่ายท าพร้อมเจ้าหน้าาท่ี รายการ อารักษ์ Around 82,000.00          82,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุวัต อินทร์ส าฤทธ์ิ 82,000.00           นายอนุวัต อินทร์ส าฤทธ์ิ 82,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110122 05/11/2021

3683 ค่าผู้ด าเนินรายการ HAVE A  NEWS DAY (เพ่ิมเติม) 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 6,000.00             หัสสยา อิสริยะเสรีกุล 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110123 05/11/2021

3684 ค่าผู้ด าเนินรายการ HAVE A  NEWS DAY (เพ่ิมเติม) 6,000.00            6,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 6,000.00             เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110124 05/11/2021

3685 ค่าผู้ด าเนินรายการ HAVE A  NEWS DAY (เพ่ิมเติม) 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 12,000.00           ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110125 05/11/2021

3572 ค่าผู้จัดท าบทละครโทรทัศน์ เร่ือง นางฟ้าไร้นาม 180,000.00         180,000.00             180,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. จารุนันท์ พันธชาติ 180,000.00          น.ส. จารุนันท์ พันธชาติ 180,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110126 05/11/2021

3575
ค่าผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC (Closed Captions)   ละคร 
“อินเทิร์นใหม่...หัวใจหัดรัก”

115,200.00         115,200.00             115,200.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพย์ประไพ ประภาศิริ 115,200.00          น.ส. ทิพย์ประไพ ประภาศิริ 115,200.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110127 05/11/2021

1699 Design Thinking in Action 321,000.00         321,000.00             300,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ลูกคิด จ ากัด 321,000.00          บริษัท ลูกคิด จ ากัด 321,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110128 05/11/2021

3953
โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ต่อพ่วง และ Accessories งานออนไลน์ 
ส านักส่ือดิจิทัล

35,010.40          31,672.00              35,010.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ แคม พลัส จ ากัด 31,672.00           บริษัท ไอ แคม พลัส จ ากัด 31,672.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110129 05/11/2021

1644 ค่าบริการศูนย์ฉีดวัคซีนเดือนสิงหาคม 2564 479,627.50         479,627.50             479,627.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ 479,627.50          บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ 479,627.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110130 05/11/2021

2157
ค่าระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ระยะท่ี 2 ปีท่ี
3/3 เพ่ือเบิกจ่าย

2,066,666.67      2,066,666.67          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส 2,066,666.67       บริษัท บ๊ิกฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส 2,066,666.67              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110131 05/11/2021

3674
ค่าผู้จัดท า CG และ Subtitle ภาษาไทย รายการท่องไทยเท่ียว
ไต้หวัน เวอร์ชัน 4K

72,000.00          72,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายภัทนะ จันทร์เจริญสุข 72,000.00           นายภัทนะ จันทร์เจริญสุข 72,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110133 08/11/2021

3593
ค่าผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC (Closed Captions) ภาพยนตร์
โทรทัศน์ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2564

10,800.00          10,800.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิพย์ประไพ ประภาศิริ 10,800.00           น.ส. ทิพย์ประไพ ประภาศิริ 10,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110135 08/11/2021

2175 งานซ้ืออะไหล่ งานวิศวกรรม 23,620.25          23,620.25              23,620.25          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 23,620.25           บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 23,620.25                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110136 08/11/2021

977 งานปรับปรุงสตูดิโอ 3 19,250.00          19,250.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนิคม ยะรินทร์ 19,250.00           นายนิคม ยะรินทร์ 19,250.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110137 08/11/2021

990
ค่าบริการรวมและส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม บมจ.ทีซี บรอด
คาสต้ิงประจ าเดือน ตุลาคม 2564

52,138.20          52,138.20              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 52,138.20           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 52,138.20                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110138 08/11/2021

299
ผู้ด าเนินงานกิจกรรม Thai PBS Kids @ มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีห่งชาติ ปี 2564

495,000.00         495,000.00             500,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 495,000.00          บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 495,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110139 08/11/2021

2155
สเปรย์แอลกอฮอล์ 20 ลิตร จ านวน 20 แกลลอน, เจลแอลกอฮอล์ 
20 ลิตร จ านวน 10 แกลลอน

39,550.20          39,550.20              39,550.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟค 39,550.20           บริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟค 39,550.20                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110140 08/11/2021

991
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียม บจ.ไทยคม ประจ าเดือน ตุลาคม 
2564

762,895.67         762,895.67             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 762,895.67          บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 762,895.67                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110148 08/11/2021

979 ค่าอะไหล่ซ่อมกล้องถ่ายวีดีโอ ย่ีห้อ Sony /ส านักข่าว 4,815.00            4,815.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 4,815.00             บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 4,815.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110151 08/11/2021

3623 ค่าผู้สร้างสรรค์การถ่ายภาพ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 270,000.00         48,000.00              270,000.00        เฉพาะเจาะจง ศุภฤกษ์   ใบทอง 48,000.00           ศุภฤกษ์   ใบทอง 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110152 01/11/2021

344 จัดหา IPAD พร้อมอุปกรณ์ 193,541.60         188,320.00             193,541.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 188,320.00          บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 188,320.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110154 09/11/2021

2169 ซ่อมรถ 93-9339 99,600.00          97,100.00              99,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 97,100.00           บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 97,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110155 09/11/2021

983 ค่าพิธีกร ถทส. สาวเหล็ก No L  by Thai PBS ปี  2 8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00             น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110156 09/11/2021

985 ค่าพิธีกร ถทส. การแข่งขันไตรากีฬา 8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110157 09/11/2021

984 ค่าพิธีกร ถทส. สาวเหล็ก No L  by Thai PBS ปี  2 8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110158 09/11/2021

3955
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วงสถานการณ์ COVID-19 
(1-28 ต.ค. 64) กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน

23,000.00          23,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 23,000.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 23,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110159 09/11/2021

275 ผู้จัดท า Photo Album เพจ GuyHaruFamily ไตรมาส 4/2564 53,500.00          53,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท กาย ฮารุ แฟมิล่ี จ ากัด 53,500.00           บริษัท กาย ฮารุ แฟมิล่ี จ ากัด 53,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110160 09/11/2021

1694
โครงการปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
ในระดับบริหาร

490,000.00         490,000.01             490,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมน อินเทเลคชวล แมเน 490,000.01          บริษัท ฮิวแมน อินเทเลคชวล แมเน 490,000.01                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110161 09/11/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1648
ซ้ือชุดตรวจคัดกรอง COVID-19 ตรวจโดยนักเทคนืคการแพทย์ กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน

40,001.95          40,001.95              40,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 40,001.95           บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 40,001.95                   เร่งด่วน PO2021110162 09/11/2021

2179
ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการงานศูนย์พัฒนาการ
ส่ือสารด้านภัยพิบัติ (กรณีเร่งด่วน)

30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว หทัยทิพย์ ฤาชัยสา 30,000.00           นางสาว หทัยทิพย์ ฤาชัยสา 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110163 09/11/2021

2166 ซ้ือเคมีป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ระบบชิลเลอ 20,330.00          20,330.00              20,330.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 20,330.00           บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด 20,330.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110165 09/11/2021

3598 ค่าผู้เขียนบท รายการ สารคดี Siam Refrm 150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย พัฒนะ  จิรวงศ์ 150,000.00          นาย พัฒนะ  จิรวงศ์ 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110166 09/11/2021

986 ค่าพิธีกร ถทส. การแข่งขันไตรากีฬา 8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110167 09/11/2021

3586 ค่าผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC  (Closed Captions)ละคร 172,800.00         172,800.00             172,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 172,800.00          น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 172,800.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110168 09/11/2021

3686 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ ปังหรือพัง ฟังรีวิว Re-Edit 180,000.04         180,000.04             180,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท 3344 จ ากัด 180,000.04          บริษัท 3344 จ ากัด 180,000.04                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110169 09/11/2021

987
ค่าพิธีกรเทป ป่ันสู่ฝัน คนวัยมันส์การแข่งขันจักรยานนานาชาติ Tour
 of Thailand 2021

8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110170 09/11/2021

3591 ค่าผู้เชียนบท ซิตคอม มันน่ีท่ีรัก  ไตรมาส 4/2564 120,000.00         120,000.00             120,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วีรวัฒน์ ขโยชัยกร 120,000.00          นาย วีรวัฒน์ ขโยชัยกร 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110171 09/11/2021

3643 ค่าผู้ก ากับ รายการสารคดี Pride Of Thailand  S.2 250,000.00         250,000.00             250,000.00        เฉพาะเจาะจง นายขจรศักด์ิ นฤภัทร 250,000.00          นายขจรศักด์ิ นฤภัทร 250,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110172 09/11/2021

3618 ค่าผู้ด าเนินรายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 258,000.00         156,000.00             258,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 156,000.00          น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 156,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110173 05/11/2021

3646 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการสารคดี Pride Of Thailand  S.2 175,000.00         175,000.00             175,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนพพร นพรัตน์พัณณกร 175,000.00          นายนพพร นพรัตน์พัณณกร 175,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110174 09/11/2021

3647
ค่าท าคอมพิวเตอร์กราฟฟิก คุณภาพสูง รายการสารคดี Pride Of 
Thailand  S.2

175,000.00         175,000.00             175,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเมธพนธ์ แพรกทอง 175,000.00          นายเมธพนธ์ แพรกทอง 175,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110175 09/11/2021

3644 ค่าผู้ก ากับด้านฐานข้อมูล รายการสารคดี Pride Of Thailand  S.2 102,500.00         102,500.00             102,500.00        เฉพาะเจาะจง นายคติ มุธุขันธ์ 102,500.00          นายคติ มุธุขันธ์ 102,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110176 09/11/2021

3625 ค่าผู้สร้างสรรค์การถ่ายภาพ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 270,000.00         174,000.00             270,000.00        เฉพาะเจาะจง ศุภฤกษ์   ใบทอง 174,000.00          ศุภฤกษ์   ใบทอง 174,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110177 05/11/2021

3649 ค่าเขียนบท รายการสารคดี Pride Of Thailand  S.2 150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริอร เผือกภู่แก้ว 150,000.00          น.ส.สิริอร เผือกภู่แก้ว 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110178 09/11/2021

2174 จัดหา Toner Kyocera P2040dn ส าหรับใช้งานศูนย์ข่าว 48,792.00          48,792.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 48,792.00           บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูช่ันส์ 48,792.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110179 10/11/2021

2178 จัดหา Toner Printer Ricoh SP230SFNw ใช้งานศูนย์ข่าว 3 ศูนย์ 8,923.80            8,923.80                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 8,923.80             บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 8,923.80                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110180 10/11/2021

971
ค่าบรรยาย FacebookLiveป่ันสู่ฝันคนวัยมันส์ การแข่งขันจักรยาน
เสือภูเขาทางเรียบBike 4 Allจ.เพชรบุรี

3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 3,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110181 01/11/2021

4173
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายฉาก รายการ
สารพันล่ันทุ่ง กรณีเร่งด่วน

10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 10,000.00           นายอนุชา  สุจิรธนกูล 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110182 10/11/2021

1536
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการผลิตโต๊ะข่าว รายการข่าวค่ ามิติใหม่ 
กรณีเร่งด่วน

71,500.00          71,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายไข  แก้วตา 71,500.00           นายไข  แก้วตา 71,500.00                   เร่งด่วน PO2021110183 10/11/2021

974 ค่าพิธีกร ถทส. เรือยาวชิงจ้าวสายน้ า ปี 14 จ. นครนายก สนาม 1 8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00             นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110184 07/11/2021

975 ค่าพิธีกร ถทส. เรือยาวชิงจ้าวสายน้ า ปี 14 จ. นครนายก สนาม 1 8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00             นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110185 07/11/2021

973 ค่าพิธีกร ถทส. เรือยาวชิงจ้าวสายน้ า ปี 14 จ. นครนายก สนาม 1 8,000.00            8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00             น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110186 07/11/2021

3571 ค่าผู้จัดท าบทละครโทรทัศน์ เร่ือง คนกล้าทะเล 360,000.00         360,000.00             360,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวฐานวดี สถิตยุทธการ 360,000.00          นางสาวฐานวดี สถิตยุทธการ 360,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110188 10/11/2021

3570 ค่าผู้จัดท าบทละครโทรทัศน์ เร่ือง ฉันจะสูงวัยอย่างมีความสุข 420,000.00         420,000.00             420,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย สมเกียรต์ิ  วิทุรานิช 420,000.00          นาย สมเกียรต์ิ  วิทุรานิช 420,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110189 10/11/2021

3573 ค่าผู้ก ากับซิตคอม “มันน่ีท่ีรัก” (ไตรมาส 4/2564) 468,000.00         468,000.00             468,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย มีโชค ราษฎรานุวัต 468,000.00          นาย มีโชค ราษฎรานุวัต 468,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110190 10/11/2021

3590 ค่าผู้ควบคุมการผลิต ซิตคอม มันน่ีท่ีรัก ไตรมาส 4/2564 260,000.00         260,000.00             260,000.00        เฉพาะเจาะจง นฤมล ศิษย์ประเสริฐ 260,000.00          นฤมล ศิษย์ประเสริฐ 260,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110192 10/11/2021

980 ค่าพิธีกร ถทส. เรือยาวชิงจ้าวสายน้ า ปี 14  สนาม 2-5 32,000.00          32,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 32,000.00           น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 32,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110194 10/11/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

981 ค่าพิธีกร ถทส. เรือยาวชิงจ้าวสายน้ า ปี 14  สนาม 2-5 32,000.00          32,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 32,000.00           นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ 32,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110195 10/11/2021

982 ค่าพิธีกร ถทส. เรือยาวชิงจ้าวสายน้ า ปี 14  สนาม 2-5 32,000.00          32,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 32,000.00           นาย อจิรงค์  เดชไกรศักด์ิ 32,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110196 10/11/2021

2405 จัดหาอะไหล่เพ่ือซ่อมบ ารุงเคร่ืองส่งสัญญาณโทรทัศน์ ย่ีห้อ Tredess 95,513.55          95,513.55              95,513.55          เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบัสท์ จ ากัด 95,513.55           บริษัท โกลบัสท์ จ ากัด 95,513.55                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110197 10/11/2021

2403 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ หล่มสัก 8,885.25            8,885.25                8,885.24            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8,885.25             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8,885.25                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110199 10/11/2021

2396 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า ส.เพชรบูรณ์ 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110200 10/11/2021

2167 ซ้ือไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า 67,951.42          67,951.42              67,951.42          เฉพาะเจาะจง หจก. ฉัตรชัยเคร่ืองกรองน้ า 67,951.42           หจก. ฉัตรชัยเคร่ืองกรองน้ า 67,951.42                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110202 10/11/2021

3589
ค่าผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC (Closed Captions) ละคร Junk
 Mail จดหมายท่ีไม่ถูกปิด

144,000.00         144,000.00             144,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 144,000.00          น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 144,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110203 10/11/2021

3579 ค่าของท่ีระลึก รายการ โลกหลังโควิด The Disruption 104,774.40         104,774.40             104,774.40        เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 104,774.40          บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 104,774.40                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110204 10/11/2021

1533 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 70,941.00          70,941.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 70,941.00           บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 70,941.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110205 10/11/2021

2176 ซ่อมรถDSNG ทะเบียน 93-7337 3,900.00            3,900.00                3,900.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 3,900.00             บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 3,900.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110206 10/11/2021

2391
จัดหา Dying Tower for Dehydrator ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดและ
ส ารองใช้งาน

318,432.00         318,432.00             318,432.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 318,432.00          บริษัท อิมเมจิเนช่ัน จ ากัด 318,432.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110207 10/11/2021

2172 งานจัดซ้ือสายสัญญาณ ระบบ AV 1,926.00            1,926.00                1,926.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 1,926.00             บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 1,926.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110208 10/11/2021

310 กิจกรรม สอนศิลป์ “คาราวานสนุก บุกถึงบ้าน" (บ.อาร์มาดิโล่ จก.) 120,000.00         120,000.00             120,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 120,000.00          บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110211 11/11/2021

2171 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 18,190.00          18,190.00              18,190.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น. ที. วาย. 18,190.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น. ที. วาย. 18,190.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110212 11/11/2021

3587
ค่าผู้จัดท าบริการเสียงบรรยายภาพ AD ละครเร่ือง The Rhythm of
 Life จังหวะชีวิต...ลิขิตฝัน

236,800.00         236,800.00             236,800.00        เฉพาะเจาะจง นายธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์ 236,800.00          นายธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์ 236,800.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110213 10/11/2021

314 กิจกรรม คิดสนุก “คาราวานสนุก บุกถึงบ้าน" (บ.เมลโล่ ทรี จก.) 120,000.00         120,000.00             120,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 120,000.00          บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110214 11/11/2021

317 บล็อกตัวต่อไม้ 100 ชุด (ของท่ีระลึกกิจกรรมรายการ คิดสนุก) 107,000.00         107,000.00             107,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 107,000.00          บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด 107,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110215 11/11/2021

318
ชุดเคร่ืองครัว 100 ชุด (ของท่ีระลึกกิจกรรมรายการ หม้อข้าวหม้อ
แกง)

107,000.00         107,000.00             107,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 107,000.00          บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 107,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110216 11/11/2021

3588
ค่าผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียง CC ละครเร่ือง The Rhythm of 
Life จังหวะชีวิต...ลิขิตฝัน

115,200.00         115,200.00             115,200.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 115,200.00          น.ส.ชนัญภัค ทวีมา 115,200.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110217 11/11/2021

3956
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการครอบครัวเดียวกัน 
ระหว่างวันท่ี (1 เม.ย. 64 - 29 ต.ค. 64)

3,400.00            3,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 3,400.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110218 11/11/2021

3957
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการครอบครัวเดียวกัน 
ระหว่างวันท่ี (1 เม.ย. 64 - 29 ต.ค. 64)

3,400.00            3,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 3,400.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110219 11/11/2021

3958
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการครอบครัวเดียวกัน 
ระหว่างวันท่ี (1 เม.ย. 64 - 29 ต.ค. 64)

6,800.00            6,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,800.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110220 11/11/2021

3959
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการครอบครัวเดียวกัน 
ระหว่างวันท่ี (1 เม.ย. 64 - 29 ต.ค. 64)

10,200.00          10,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 10,200.00           นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 10,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110221 11/11/2021

3960
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการครอบครัวเดียวกัน 
ระหว่างวันท่ี (1 เม.ย. 64 - 29 ต.ค. 64)

6,800.00            6,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 6,800.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 6,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110222 11/11/2021

3961
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการครอบครัวเดียวกัน 
ระหว่างวันท่ี (1 เม.ย. 64 - 29 ต.ค. 64)

3,400.00            3,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 3,400.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110223 11/11/2021

3962
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการครอบครัวเดียวกัน 
ระหว่างวันท่ี (1 เม.ย. 64 - 29 ต.ค. 64)

1,700.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 1,700.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 1,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110224 11/11/2021

3963
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการครอบครัวเดียวกัน 
ระหว่างวันท่ี (1 เม.ย. 64 - 29 ต.ค. 64)

1,700.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 1,700.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 1,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110225 11/11/2021

3964
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการครอบครัวเดียวกัน 
ระหว่างวันท่ี (1 เม.ย. 64 - 29 ต.ค. 64)

1,700.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,700.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110226 11/11/2021

3592 ค่าผู้เชียนบท ซิตคอม มันน่ีท่ีรัก  ไตรมาส 4/2564 135,000.00         135,000.00             135,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัค ไตรเจริญเดช 135,000.00          น.ส. นภัค ไตรเจริญเดช 135,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110227 10/11/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3965
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการครอบครัวเดียวกัน 
ระหว่างวันท่ี (1 เม.ย. 64 - 29 ต.ค. 64)

3,400.00            3,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,400.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110228 11/11/2021

1649
จัดซ้ือชุดตรวจคัดกรอง COVID-19 (Rapid Antigen Test) กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน

44,940.00          44,940.00              44,940.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพย์บรรพต กรุ๊ป จ ากัด 44,940.00           บริษัท ทิพย์บรรพต กรุ๊ป จ ากัด 44,940.00                   เร่งด่วน PO2021110229 12/11/2021

3594 ค่าผู้เชียนบท ซิตคอม มันน่ีท่ีรัก  ไตรมาส 4/2564 135,000.00         135,000.00             135,000.00        เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ โพธิสารัตนะ 135,000.00          นายชัยรัตน์ โพธิสารัตนะ 135,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110233 10/11/2021

3585 ค่าผู้จัดท าบทละครโทรทัศน์  Fight's Daydreaming 400,000.00         400,000.00             400,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย วีรวัฒน์ ขโยชัยกร 400,000.00          นาย วีรวัฒน์ ขโยชัยกร 400,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110234 10/11/2021

311
กิจกรรม หม้อข้าวหม้อแกง “คาราวานสนุก บุกถึงบ้าน" (บ.มายด์ 
มีเดีย สตูดิโอ สองศูนย์ศูนย์หก จก.)

120,000.00         120,000.00             120,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 120,000.00          บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สอ 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110235 12/11/2021

4174
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายฉาก รายการ
สารพันล่ันทุ่ง พ.ย. - ธ.ค. 64

18,000.00          8,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 8,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110236 15/11/2021

2163 ขออนุมัติซ่อมลานไผ่อาคาร B ช้ันท่ี 1 และซ่อมฝ้า อาคาร A ช้ันท่ี 4 230,000.00         225,000.00             230,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 225,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 225,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110237 15/11/2021

3693
ค่าเช่าอุปกรณ์ พัดลมและร้ัวกันทางเดิน  งานบรวงสรวงละคร 
บุษบาลุยไฟ (เร่งด่วน)

43,335.00          43,335.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะโมเมนท์ จ ากัด 43,335.00           บริษัท เดอะโมเมนท์ จ ากัด 43,335.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110242 08/11/2021

3672 ค่าผลิตรายการ  ซีรีส์วิถีคน  (ไตรมาส 4/64) 628,090.00         628,090.00             628,090.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอซัน จ ากัด 628,090.00          บริษัท เดอซัน จ ากัด 628,090.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110243 15/11/2021

315
อูกูเลเล่ 100 ตัว (ของท่ีระลึกกิจกรรมรายการ ขบวนการ FUN 
น้ านม)

142,310.00         142,310.00             142,310.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 142,310.00          บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 142,310.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110245 15/11/2021

319
กิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “คาราวานสนุก บุกถึงบ้าน” (บ.บี
 อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม้นท์ จก.)

120,000.00         120,000.00             120,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 120,000.00          บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 120,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110246 15/11/2021

742
Digital content creator (Online & TV)  เดือนธ.ค. 64 (นายศุภรัช
 จรัสเพ็ชร์)

19,000.00          19,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายศุภรัช จรัสเพ็ชร์ 19,000.00           นายศุภรัช จรัสเพ็ชร์ 19,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110247 15/11/2021

743
Production and Graphic Creator (Online & TV) เดือนธ.ค.64 
(นางสาวพัทธิยา ชูสวัสด์ิ)

19,000.00          19,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. พัทธิยา  ชูสวัสด์ิ 19,000.00           น.ส. พัทธิยา  ชูสวัสด์ิ 19,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110248 15/11/2021

349
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความคิดเห็นจากสารคดี 
“คนจนเมือง 2”

50,000.00          50,000.00              50,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย นภนาท  อนุพงศ์พัฒน์ 50,000.00           นาย นภนาท  อนุพงศ์พัฒน์ 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110249 15/11/2021

1328 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         3,700.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 3,700.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 3,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110250 10/11/2021

1297 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         9,700.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 9,700.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 9,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110252 10/11/2021

1334 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         6,000.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 6,000.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110253 10/11/2021

1347 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         13,400.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 13,400.00           นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 13,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110254 10/11/2021

1295 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         19,100.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 19,100.00           นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 19,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110255 10/11/2021

1323 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         13,700.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 13,700.00           น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 13,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110256 10/11/2021

1310 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         9,400.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 9,400.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 9,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110257 10/11/2021

1333 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         13,700.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 13,700.00           นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 13,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110258 10/11/2021

1338 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         3,700.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 3,700.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 3,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110260 10/11/2021

978 จัดหาวัสดุส้ินเปลืองสนับสนุนงานส านักสร้างสรรค์เน้ือหา 1,800.04            1,797.60                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 1,797.60             บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 1,797.60                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110261 15/11/2021

3548
ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ 
(รายการวันหยุดนักขัตฤกษ์)

39,590.00          39,590.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 39,590.00           บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 39,590.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110262 12/11/2021

3681 ค่าเส้ือยืดคอกลม งานบวงสรวงละครบุษบาลุยไฟ 50,557.50          50,557.50              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 50,557.50           บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 50,557.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110263 15/11/2021

3584 ผู้จัดท าบทละครโทรทัศน์ ละครอาหารไทย 640,000.00         640,000.00             640,000.00        เฉพาะเจาะจง นางทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ 640,000.00          นางทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ 640,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110264 16/11/2021

320
สตูดิโอถ่ายทอดสดออนไลน์ กิจกรรม (LIVE) Thai PBS for Kids & 
Family Happy Day

299,600.00         299,600.00             299,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากัด 299,600.00          บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากัด 299,600.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110265 15/11/2021

4082  ้เพ่ือใช้ผลิตน้ าด่ืมไทยพีบีเอสส าหรับกิจกรรมของสถานี 108,605.00         108,605.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าด่ืมซอฟท์ จ ากัด 108,605.00          บริษัท น้ าด่ืมซอฟท์ จ ากัด 108,605.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110266 16/11/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2173
จัดจ้างงานซ่อมโครงสร้าง ระบบระบายความร้อน Colling Tower 
จ านวน 2 ชุด

498,620.00         498,620.00             498,620.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูช่ัน 498,620.00          บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูช่ัน 498,620.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110267 16/11/2021

747 ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส 3-4/64 ออนไลน์ นราธิป (เพ่ิม) 10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00           นายนราธิป ทองถนอม 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110268 11/11/2021

750
ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส 3-4/64 ออนไลน์ อนนท์ธวัส 
(เพ่ิม)

10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 10,000.00           อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110269 15/11/2021

1538 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวุฒิกร  จันทร์มณี (เดือน กันยายน 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จันทร์มณี 1,200.00             นาย วุฒิกร จันทร์มณี 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110270 16/11/2021

1539 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ์  เกษรบัว (เดือน กันยายน 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 900.00                นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110271 16/11/2021

1541 ค่าบริการอ่ืนๆ นายกิตติภัค  ภิญญวัย (เดือน กันยายน 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย กิตติภัค ภิญญวัย 1,200.00             นาย กิตติภัค ภิญญวัย 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110272 16/11/2021

1542 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมาน  ศรีเพ็ชร (เดือน กันยายน 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมาน ศรีเพ็ชร 600.00                นาย สมาน ศรีเพ็ชร 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110273 16/11/2021

1543 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนภา  วากย์เงินตรา (เดือน กันยายน 2564) 2,400.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นภา วากย์เงินตรา 2,400.00             นาย นภา วากย์เงินตรา 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110274 16/11/2021

1544 ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลัท  รัตนพนัง (เดือน กันยายน 2564) 2,400.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชลัท รัตนพนัง 2,400.00             นาย ชลัท รัตนพนัง 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110276 16/11/2021

1545 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเอกชัย  แสงฝาก (เดือน กันยายน 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกชัย แสงฝาก 300.00                นาย เอกชัย แสงฝาก 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110277 16/11/2021

1546 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนวัฒน์  ศรีเมือง (เดือน กันยายน 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 300.00                นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110278 16/11/2021

1547 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพันธ์ุ (เดือน กันยายน 2564) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 1,500.00             นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110279 16/11/2021

1548 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กัลยาณมิตร (เดือน กันยายน 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 1,200.00             นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110280 16/11/2021

1549 ค่าบริการอ่ืนๆ นายพิชญ์พงษ์  ปล้ืมเย็น (เดือน กันยายน 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 2,100.00             นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110281 16/11/2021

1550 ค่าบริการอ่นๆ นายเกรียงศักด์ิ  มาลัย (เดือน กันยายน 2564) 3,300.00            3,300.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 3,300.00             นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 3,300.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110282 16/11/2021

1551 ค่าบริการอ่ืนๆ อับดุลย์ลา  โสฬส (เดือน กันยายน 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อับดุลย์ลา โสฬส 600.00                นาย อับดุลย์ลา โสฬส 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110283 16/11/2021

1554 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอวยชัย  วงษ์เอ่ียม (เดือน กันยายน 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 300.00                นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110284 16/11/2021

1555 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวัฒนา  อมิธิดาจรูญ (เดือน กันยายน 2564) 2,400.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 2,400.00             นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110285 16/11/2021

1556 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอรรถวุฒิ  อิทธ์ิฤทธ์ิมีชัย (เดือน กันยายน 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อรรถวุฒิ อิทธ์ิฤทธ์ิมีชัย 1,800.00             นาย อรรถวุฒิ อิทธ์ิฤทธ์ิมีชัย 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110286 16/11/2021

1557 ค่าบริการอ่ืนๆ นายภีระพงค์  พิมพ์ธนาศิริ (เดือน กันยายน 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภีระพงค์ พิมพ์ธนาศิริ 1,200.00             นาย ภีระพงค์ พิมพ์ธนาศิริ 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110287 16/11/2021

1558 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุริยันต์  แสงใส (เดือน กันยายน 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุริยันต์ แสงใส 2,100.00             นาย สุริยันต์ แสงใส 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110288 16/11/2021

1559 ค่าบริการอ่ืนๆ นายระมัด  น้อยหมอ (เดือน กันยายน 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ระมัด น้อยหมอ 900.00                นาย ระมัด น้อยหมอ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110289 16/11/2021

1560 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนิวัฒน์  ต๋าแบน (เดือน กันยายน 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 600.00                นาย นิวัฒน์ ต๋าแบน 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110290 16/11/2021

1561 ค่าบริการอ่ืนๆ นายกรวิสุทธ์ิ  ก๋งพยา (เดือน กันยายน 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย กรวิสุทธ์ิ ก๋งพยา 1,800.00             นาย กรวิสุทธ์ิ ก๋งพยา 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110291 16/11/2021

1562 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมโภชน์  ธีระกุล (เดือน กันยายน 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมโภชน์ ธีระกุล 1,800.00             นาย สมโภชน์ ธีระกุล 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110292 16/11/2021

1563 ค่าบริการอ่ืนๆ นายประกอบ  โลหกาญจน์ (เดือน กันยายน 2564) 2,700.00            2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ประกอบ โลหกาญจน์ 2,700.00             นาย ประกอบ โลหกาญจน์ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110293 16/11/2021

321
กระเป่าใส่เอกสาร จ านวน 800 ใบ (ของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

124,120.00         124,120.00             124,120.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 124,120.00          บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 124,120.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110294 16/11/2021

313
กิจกรรม ขบวนการ FUN น้ านม “คาราวานสนุก บุกถึงบ้าน" (บ.มิรา
เคิล มัชรูม จก.)

120,000.00         116,900.00             120,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 116,900.00          บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 116,900.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110297 17/11/2021

3011 ค่าผลิตรายการ ละคร “อินเทิร์นใหม่...หัวใจหัดรัก” 18,399,998.33    18,399,720.00         18,399,998.20    เฉพาะเจาะจง บจ. แบร์ อิน มายด์ สตูดิโอส์ 18,399,720.00     บจ. แบร์ อิน มายด์ สตูดิโอส์ 18,399,720.00            
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110298 01/11/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

316
ชุดสีไม้ 120 สี จ านวน 100 กล่อง (ของท่ีระลึกกิจกรรมรายการ 
สอนศิลป์)

107,000.00         107,000.00             107,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 107,000.00          บริษัท อาร์มาดิโล่  จ ากัด 107,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110299 17/11/2021

954
ค่างานพิมพ์ STICKER INKJET (เคลือบด้าน) ถทส. TEQBALL 
THAILAND by Thai PBS กทม. ปี 64 สนาม 1-3

28,494.10          28,355.00              -                   เฉพาะเจาะจง ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 28,355.00           ร้านออร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 28,355.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110300 17/11/2021

1540 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเจตน์สุกฤษฎ์ิ  ค าทวี (เดือน กันยายน 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 1,200.00             นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110302 17/11/2021

1552 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนที  ผ่องเผือก (เดือน กันยายน 2564) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นที  ผ่องเผือก 1,500.00             นาย นที  ผ่องเผือก 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110303 17/11/2021

1553 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวสันต์  จันทร์ฉาย (เดือน กันยายน 2564) 3,600.00            3,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 3,600.00             นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110304 17/11/2021

1700 ค่าบริการคลินิก ส.ส.ท. เดือนตุลาคม 2564 299,789.75         299,789.75             299,789.75        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 299,789.75          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 299,789.75                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110305 17/11/2021

2119
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562ฯ

1,000,000.00      1,000,000.00          -                   เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,000,000.00       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,000,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110306 17/11/2021

1537
ขออนุมัติใช้งบและด าเนินการผลิตโต๊ะข่าว รายการทุกทิศท่ัวไทย 
กรณีเร่งด่วน

65,000.00          65,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายไข  แก้วตา 65,000.00           นายไข  แก้วตา 65,000.00                   เร่งด่วน PO2021110307 17/11/2021

924 ปรับปรุงอะคูสติคส์ห้องวิทยุ และ ห้อง MCR ฝ่าย TCR 360,000.00         358,000.00             360,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ-สตรีม จ ากัด 358,000.00          บริษัท เอ-สตรีม จ ากัด 358,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110308 17/11/2021

3971
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

5,100.00            5,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 5,100.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 5,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110310 17/11/2021

3972
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

3,400.00            3,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 3,400.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110311 17/11/2021

3667
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ 
(รายการวันหยุดนักขัตฤกษ์)

6,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 2,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 2,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110312 17/11/2021

3973
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

3,400.00            3,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 3,400.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110313 17/11/2021

3974
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

1,700.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 1,700.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 1,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110314 17/11/2021

3975
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

3,400.00            3,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 3,400.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 3,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110315 17/11/2021

85
จ้างผลิตรายการ 2องศา นวัตวิถีนอกห้องเรียน กรณีจ าเป็น/จ า
เร่งด่วน จ านวน 2 ตอน 9-10ต.ค. 64

271,153.00         271,153.00             135,576.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 271,153.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 271,153.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110316 17/11/2021

3976
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

6,800.00            6,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 6,800.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 6,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110317 17/11/2021

88
จ้างผลิตรายการ 2องศา นวัตวิถีนอกห้องเรียน กรณีจ าเป็น/จ า
เร่งด่วน จ านวน 2 ตอน 30-31ต.ค. 64

271,153.00         271,153.00             135,576.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 271,153.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 271,153.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110318 17/11/2021

3977
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการพิเศษ ไทยพีบีเอส สู้โค
วิด-19 : กักตัวปลอดภัย กับไทยพีบีเอส (1-

1,700.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 1,700.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 1,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110319 17/11/2021

87
จ้างผลิตรายการ 2องศา นวัตวิถีนอกห้องเรียน กรณีจ าเป็น/จ า
เร่งด่วน จ านวน 2 ตอน 23-24 ต.ค. 64

271,153.00         271,153.00             135,576.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 271,153.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 271,153.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110320 17/11/2021

84
จ้างผลิตรายการ 2องศา นวัตวิถีนอกห้องเรียน กรณีจ าเป็น/จ า
เร่งด่วน จ านวน 2 ตอน 2-3 ต.ค. 64

271,153.00         271,153.00             135,576.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 271,153.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 271,153.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110321 17/11/2021

83
จ้างผลิตรายการ 2องศา นวัตวิถีนอกห้องเรียน กรณีจ าเป็น/จ า
เร่งด่วน จ านวน 3 ตอน ก.ย. 64

406,729.50         406,729.50             135,576.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 406,729.50          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 406,729.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110322 17/11/2021

86
จ้างผลิตรายการ 2องศา นวัตวิถีนอกห้องเรียน กรณีจ าเป็น/จ า
เร่งด่วน จ านวน 2 ตอน 16-17ต.ค. 64

271,153.00         271,153.00             135,576.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 271,153.00          บริษัท เอนเจ้ิล โชว์ จ ากัด 271,153.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110323 17/11/2021

3530 ค่าเขียนบทความ ALTV Content Influencer 30,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.พัดชา เอนกอายุวัฒน์ 5,000.00             น.ส.พัดชา เอนกอายุวัฒน์ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110324 17/11/2021

3967
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการ Drama for All 
(10-31ส.ค.64)

1,700.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 1,700.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 1,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110325 18/11/2021

3968
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการ Drama for All 
(10-31ส.ค.64)

1,700.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 1,700.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 1,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110326 18/11/2021

3969
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการ Drama for All 
(10-31ส.ค.64)

4,600.00            4,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,600.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110327 18/11/2021

3970
โครงการ Thai PBS Big Sign ส าหรับรายการ Drama for All 
(10-31ส.ค.64)

1,700.00            1,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 1,700.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 1,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110329 18/11/2021

3680
ค่าของท่ีระลึก  กระเป๋าคาดเอว-หมวกซาฟารี รายการ สารคดีโรค
ซ่อนโลก Planetdemic

138,886.00         138,886.00             138,886.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 138,886.00          บริษัท พราวด์ พรีเม่ียม จ ากัด 138,886.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110330 18/11/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3547
ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ (รายการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)

2,500.00            2,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 2,500.00             นายมารุต เนียมท้วม 2,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110331 17/11/2021

3689 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ รู้เท่ารู้ทัน (เพ่ิมเติม) เร่งด่วน 2,500.00            2,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 2,500.00             นายมารุต เนียมท้วม 2,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110332 17/11/2021

3692
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าและเคร่ืองประดับ รายการ รู้เท่ารู้ทัน (เพ่ิมเติม) 
เร่งด่วน

3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 3,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110333 17/11/2021

2180 ส าหรับใช้งานส านักข่าว 87,312.00          87,312.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 87,312.00           บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 87,312.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110334 18/11/2021

1645 ค่าบริการศูนย์ฉีดวัคซีนเดือนกันยายน 2564 512,262.50         512,262.50             512,262.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ 512,262.50          บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ 512,262.50                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110335 18/11/2021

3611 ค่าผลิตรายการ  A Life on the Road (ไตรมาส 4/2564) 802,500.00         802,500.00             802,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสุวนัย  เจศรีชัย 802,500.00          นายสุวนัย  เจศรีชัย 802,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110336 15/11/2021

3691 ค่าผู้ด าเนินรายการ รู้เท่ารู้ทัน (เพ่ิมเติม) เร่งด่วน 5,000.00            5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 5,000.00             คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110338 17/11/2021

3546
ค่าผู้จัดหาเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย รายการ เสียงอดีตสร้าง
จินตนาการ (รายการวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 2,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 2,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110339 17/11/2021

3545
ค่าผู้ด าเนินรายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ (รายการวันหยุด
นักขัตฤกษ์)

10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ ภูมิทรัพย์ 10,000.00           นายอนุรักษ์ ภูมิทรัพย์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110340 17/11/2021

3690 ค่าเจ้าหน้าท่ีพร๊อพ (Prop)รายการ รู้เท่ารู้ทัน (เพ่ิมเติม) เร่งด่วน 1,000.00            1,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 1,000.00             นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 1,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110341 17/11/2021

2117 จัดซ้ือระบบจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Management) 4,000,000.00      3,000,000.00          4,000,000.00      ประกาศเชิญชวน บริษัท เอเทนติค คอนซัลต้ิง จ ากัด 3,000,000.00       บริษัท เอเทนติค คอนซัลต้ิง จ ากัด 3,000,000.00              ใช้เกณฑ์ราคาและคุณภาพ ได้คะแนนสูงสุด PO2021110354 19/11/2021

1696 ต่ออายุการใช้งานระบบบริหารการเรียนรู้ LMS 1,899,999.00      1,846,499.00          1,899,999.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โคนิเคิล จ ากัด 1,846,499.00       บริษัท โคนิเคิล จ ากัด 1,846,499.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110355 19/11/2021

1314 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         2,000.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 2,000.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 2,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110360 10/11/2021

2161 จ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า และด้านหลังป้ายโครงการ 99,189.00          99,189.00              99,189.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหม พฤกษา 99,189.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหม พฤกษา 99,189.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110361 19/11/2021

2151 ขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าห้องน้ า  อาคาร D 78,752.00          78,752.00              78,752.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหม พฤกษา 78,752.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหม พฤกษา 78,752.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110362 19/11/2021

3980 ผลิตของท่ีระลึกส าหรับบริการในดิจิทัลแบรนด์ (แบตเตอร่ีส ารอง) 24,824.00          24,824.00              -                   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงหาแก้ว การช่าง 24,824.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงหาแก้ว การช่าง 24,824.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110363 22/11/2021

4175
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายฉาก รายการ
สารพันล่ันทุ่ง พ.ย. - ธ.ค. 64

18,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 10,000.00           นายอนุชา  สุจิรธนกูล 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110364 22/11/2021

3954
โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ MINI PC และ อุปกรณ์พัฒนา
แอพฯ อ่ืนๆ ส านักส่ือดิจิทัล

189,960.42         189,960.42             189,960.42        เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ ไทธอน จ ากัด 189,960.42          บริษัท เดอะ ไทธอน จ ากัด 189,960.42                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110365 22/11/2021

2128 จัดหาลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,336,073.33      1,300,000.00          1,336,073.33      ประกาศเชิญชวน
บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากัด ,
บริษัท แอดวานซ์ โซลูช่ัน แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด ,บริษัท อินฟอร์เมช่ัน

1,300,000.00       บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากั 1,300,000.00              ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด PO2021110366 22/11/2021

2158 ระบบจัดการข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Mangement) ปีท่ี 2/3 1,433,266.00      1,433,266.00          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส 1,433,266.00       บริษัท บ๊ิกฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส 1,433,266.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110368 22/11/2021

2409 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ เชียงราย 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110369 22/11/2021

2408 จัดจ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีฯ แม่ฮ่องสอน (ห้วยนางปุ๊) 3,210.00            3,210.00                3,210.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,210.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110370 22/11/2021

2407 จัดจ้างตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง สถานีฯ ไชยปราการ 5,548.72            5,548.72                5,548.72            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,548.72             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,548.72                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110371 22/11/2021

300 รายการ ตาต้าตีต้ีโตโต้ ไดโน มหัศจรรย์ ไตรมาส 1-2/2565 2,112,000.24      2,112,000.24          2,112,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาวด์เกรท จ ากัด 2,112,000.24       บริษัท ซาวด์เกรท จ ากัด 2,112,000.24              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110378 22/11/2021

1651 จัดซ้ือชุดตรวจคัดกรอง COVID-19 (Rapid Antigen Test) 44,940.00          40,500.53              44,940.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 40,500.53           บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 40,500.53                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110380 22/11/2021

3658 ค่าผู้ตรวจบท รายการ สารคดี Siam Reform 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายดนัย พลอยพลาย 40,000.00           นายดนัย พลอยพลาย 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110381 22/11/2021

3659 ค่าผู้ตรวจบท รายการ สารคดี Siam Reform 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายปรีดี พิศภูมิวิถี 20,000.00           นายปรีดี พิศภูมิวิถี 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110382 22/11/2021

3657 ค่าผู้ตรวจบท รายการ สารคดี Siam Reform 40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายอาชญาสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ 40,000.00           นายอาชญาสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110383 22/11/2021

3979
ค่าผลิตรายการส่ือเสียง (Podcast) กลุ่มรายการเด็ก (รายการนานา
สัตว์ สารพัดเสียง)

168,000.00         168,000.00             168,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงธิดา นครสันติภาพ 168,000.00          นางสาวดวงธิดา นครสันติภาพ 168,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110386 23/11/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

880 จัดหาระบบ Shared Edit Storage 2,000,000.00      1,980,000.00          1,999,081.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด,บริษัท ทรู
ซีบรอดคาส จ ากัด

1,980,000.00       บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 1,980,000.00              สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ีต่ าสุด PO2021110387 23/11/2021

2181 งานซ่อมลานไม้อาคาร A ช้ันท่ี 3 99,996.00          99,996.00              99,996.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 99,996.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 99,996.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110389 24/11/2021

2388 จัดจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ จ.ระยอง 399,983.12         399,983.12             399,983.12        เฉพาะเจาะจง บริษัท 149 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 399,983.12          บริษัท 149 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 399,983.12                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110390 24/11/2021

993 ค่าบริการตรวจซ่อมพร้อมปรับต้ังเลนส์ย่ีห้อ Fujinon 8,560.00            8,560.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 8,560.00             บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 8,560.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110391 24/11/2021

992 ค่าบริการซ่อมอุปกรณ์ติดต่อส่ือสาร ย่ีห้อ LAON 5,350.00            5,350.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 5,350.00             บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 5,350.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110392 24/11/2021

994 ค่าอะไหล่ซ่อม Intercom Keypanels 2,675.00            2,675.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 2,675.00             บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 2,675.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110393 24/11/2021

995 ค่าอะไหล่ซ่อม Wireless Beltpack 6,955.00            6,955.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 6,955.00             บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 6,955.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110394 24/11/2021

3981 ค่าบริการเช่าใช้ระบบ AWS Cloud Service เดือน ต.ค. 64 3,392.66            3,440.38                -                   เฉพาะเจาะจง Amazon Web Service,Inc 3,440.38             Amazon Web Service,Inc 3,440.38                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110395 24/11/2021

4085 จัดจ้างประเมินผลงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจ าปี 2564 200,000.00         200,000.00             200,000.00        เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 200,000.00          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 200,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110396 24/11/2021

2400 จัดหาของท่ีระลึก 400,000.00         399,933.90             400,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พาช่า วัน จ ากัด 399,933.90          บริษัท พาช่า วัน จ ากัด 399,933.90                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110397 24/11/2021

2404
จัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ ซ่อมบ ารุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง สถานี
เชียงใหม่

126,524.56         126,519.74             126,519.74        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอร่ี จ ากัด 126,519.74          บริษัท เมโทรแมชีนเนอร่ี จ ากัด 126,519.74                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110398 24/11/2021

3933
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบวิดีโอแพลตฟอร์มบน OTT และ
แอปพลิเคชันส าหรับสมาร์ททีวี ระยะท่ี 2

8,453,000.00      8,200,000.00          8,453,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 8,200,000.00       บริษัทดิจิตอล โซลูช่ัน 8,200,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110400 25/11/2021

1652 ค่าจัดซ้ือชุดตรวจโควิด-19 (ATK) 270,003.80         240,001.00             270,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 240,001.00          บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 240,001.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110401 25/11/2021

996 ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมกล้อง Video Sony 4,815.00            4,815.00                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 4,815.00             บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 4,815.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110402 25/11/2021

2406 จัดหาอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ สถานีฯ เกาะสมุย 11,950.01          11,950.00              11,950.00          เฉพาะเจาะจง เสริมอิเลคทริค 11,950.00           เสริมอิเลคทริค 11,950.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110403 25/11/2021

322 เจ้าหน้าท่ีประสานงาน น.ส. พิมพ์ผกา ถ่ินพุทรา รายการคิดคลับส์ 18,000.00          18,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์ผกา ถ่ินพุทรา 18,000.00           น.ส.พิมพ์ผกา ถ่ินพุทรา 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110404 25/11/2021

312
ผู้ด าเนินงานกิจกรรม (LIVE) Thai PBS for Kids & Family Happy
 Day “คาราวานสนุก บุกถึงบ้าน”

499,690.00         499,690.00             499,690.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 499,690.00          บริษัท พ๊ัน อัพ จ ากัด 499,690.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110406 25/11/2021

2410 จัดจ้างเช่าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สถานีฯ ร้อยเอ็ด 15,408.00          15,408.00              15,408.00          เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 15,408.00           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 15,408.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110407 26/11/2021

268 ลิขสิทธ์ิการ์ตูนต่างประเทศชุด Peppa Pig Season 8 2,402,636.55      2,396,733.30          -                   เฉพาะเจาะจง IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 2,396,733.30       IMCC DISTRIBUTIONS LTD. 2,396,733.30              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110409 18/11/2021

4177
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าไฟพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการสารพันล่ัน
ทุ่ง กรณีเร่งด่วน

363,800.00         363,800.00             363,800.00        เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 363,800.00          อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 363,800.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110410 29/11/2021

4176
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าผ้าด าก้ันห้อง รายการสารพันล่ันทุ่ง 
กรณีเร่งด่วน

2,140.00            2,140.00                -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 2,140.00             อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 2,140.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110411 29/11/2021

3695
ค่าเช่าอุปกรณ์ พัดลมและร้ัวก้นทางเดิน งานบวงสรวงละคร บุษบา
ลุยไผ (เร่งด่วน)

43,335.00          43,335.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ โมเมนต์ ครีเอช่ัน จ ากัด 43,335.00           บริษัท เดอะ โมเมนต์ ครีเอช่ัน จ ากัด 43,335.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110412 08/11/2021

1650 ค่าบริการศูนย์ฉีดวัคซีนเดือนตุลาคม 2564 256,164.69         256,164.69             256,164.69        เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ 256,164.69          บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ 256,164.69                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110413 29/11/2021

2183 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดโปรเจคเตอร์ 80,250.00          80,250.00              80,250.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 80,250.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 80,250.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110415 29/11/2021

3538 ค่าลิขสิทธ์ต่างประเทศ สารคดีจาก ORF-Enterprise 323,451.10         284,366.92             -                   เฉพาะเจาะจง ORF-Enterprise GmbH & Co KG 284,366.92          ORF-Enterprise GmbH & Co KG 284,366.92                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110417 22/11/2021

3537 ค่าลิขสิทธ์ต่างประเทศ สารคดีจาก ORF-Enterprise 323,451.10         22,450.02              -                   เฉพาะเจาะจง ORF-Enterprise GmbH & Co KG 22,450.02           ORF-Enterprise GmbH & Co KG 22,450.02                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110418 22/11/2021

1512 ขออนุมัติใช้งบประมาณจัดซ้ืออุปกรณ์สนับสนุนโต๊ะข่าวออนไลน์ 376,383.20         376,383.20             376,383.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 376,383.20          บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 376,383.20                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110419 29/11/2021

1702 การประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันชีวิตและสุขภาพ ประจ าปี 2565 2,681,000.00      998,462.00             -                   ประกาศเชิญชวน
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด ,บริษัท
 เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ ากัด, 
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 

998,462.00          บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด ( 998,462.00                ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด PO2021110420 30/11/2021

1703 การประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันชีวิตและสุขภาพ ประจ าปี 2565 2,681,000.00      1,541,640.00          -                   ประกาศเชิญชวน
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด ,บริษัท
 เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ ากัด, 
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 

1,541,640.00       บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ าก 1,541,640.00              ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด PO2021110421 30/11/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3574
ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี (Post Production) รายการ สารคดี The 
 Sixth Mass Extinction Ep.5

560,680.00         560,680.00             560,680.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไวท์ ไลท์ สตูดิโอ จ ากัด 560,680.00          บริษัท  ไวท์ ไลท์ สตูดิโอ จ ากัด 560,680.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110422 30/11/2021

1823 โครงการซ้ือทดแทนระบบรักษาความปลอดภัยในห้อง Data Center 38,000,000.01    37,250,000.00         38,000,000.00    ประกาศเชิญชวน บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด,บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จ ากัด37,250,000.00     บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด 37,250,000.00            ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด PO2021110423 30/11/2021

2146
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ

1,850,000.00      1,834,360.92          1,850,000.00      ประกาศเชิญชวน
บจก.อินเตอร์เนต โซลูช่ัน แอนด์ 
เซอร์วิส โฟวายเดอร์ จ ากัด ,บริษ ท 
แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จ ากัด ,บริษัท บ๊ิ

1,834,360.92       บจก.อินเตอร์เนต โซลูช่ัน แอนด์ เซอร 1,834,360.92              ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด PO2021110424 30/11/2021

3978 ซองจดหมาย ส าหรับใช้งานภายในส านักส่ือดิจิทัล 4,333.50            4,333.50                -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษ์การพิมพ์ (ประเทศไทย) 4,333.50             บริษัท รักษ์การพิมพ์ (ประเทศไทย) 4,333.50                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110425 30/11/2021

989
จัดหาอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการผลิตและออกอากาศ (Video & 
Audio Mixer with Automation)

500,000.00         460,000.00             467,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วิซอาร์ที (ประเทศไทย) จ 460,000.00          บริษัท วิซอาร์ที (ประเทศไทย) จ 460,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110432 30/11/2021

997 ค่าบริการและค่าอะไหล่ซ่อม Wireless /ฝ่ายเทคนิค TCR & STUDIO 41,730.00          41,730.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 41,730.00           บริษัท ดีเอสอี จ ากัด 41,730.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110433 30/11/2021

4080 ผลิตและตัดต่อรายการเปิดบ้าน 2 ตอน 20,000.00          20,000.00              10,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมณฑล อยู่สูงเนิน 20,000.00           นายมณฑล อยู่สูงเนิน 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110436 30/11/2021

3544 ค่าผลิต รายการ  ปังหรือพัง ฟังรีวิว ไตรมาส 4/2564 (ซีซ่ัน 3) 4,200,000.12      3,990,000.15          4,200,000.00      คัดเลือก
บริษัท 3344 จ ากัด,บริษัท มหาชน อิน
เด็กซ์ ครีเอทีฟ วิเลจ จ ากัด ,บริษัทโต๊ะ
กลมโทรทัศน์ จ ากัด,บริษัท เจ เอส 

3,990,000.15       บริษัท 3344 จ ากัด 3,990,000.15              เกณฑ์คุณภาพและราคา PO2021110437 25/11/2021

1368
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110438 05/11/2021

1369
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110439 12/11/2021

1359
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110440 19/11/2021

1076
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      37,400.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 37,400.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 37,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110441 30/11/2021

1034
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      99,000.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 99,000.00           คุณบุญมา  คงประเสริฐ 99,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110442 30/11/2021

1040
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      99,000.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 99,000.00           คุณกฤติยา  แพนลา 99,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110443 30/11/2021

1072
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      67,800.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 67,800.00           ฐาปนี คงบุตร 67,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110444 30/11/2021

1056
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      85,800.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00           ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 85,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110445 30/11/2021

1104
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      55,400.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน์  บุญทรง 55,400.00           คุณศรีรัตน์  บุญทรง 55,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110446 30/11/2021

1113
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      13,200.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 13,200.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 13,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110447 30/11/2021

1091
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      13,200.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 13,200.00           ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 13,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110448 30/11/2021

292 ละคร Beasts of Asia season 2 1,248,690.03      1,248,690.02          1,250,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,248,690.02       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,248,690.02              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110449 26/11/2021

3299 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         1,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 1,200.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110450 30/11/2021

3688 ค่าเจ้าหน้าท่ีจัดหาอุปกรร์ประกอบฉาก (Prop) รายการ ครูท่ีปรึกษา 7,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายประวัติ แป้นกลาง 2,000.00             นายประวัติ แป้นกลาง 2,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110451 30/11/2021

3687 ค่าเจ้าหน้าท่ีจัดหาอุปกรร์ประกอบฉาก (Prop) รายการ ครูท่ีปรึกษา 7,000.00            5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายประวัติ แป้นกลาง 5,000.00             นายประวัติ แป้นกลาง 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110452 30/11/2021

3624 ค่าผู้สร้างสรรค์การถ่ายภาพ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 270,000.00         48,000.00              270,000.00        เฉพาะเจาะจง ศุภฤกษ์   ใบทอง 48,000.00           ศุภฤกษ์   ใบทอง 48,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110453 30/11/2021

3552 ค่าผู้เขียนบท รายการ Cool CRU จารย์เจ๋ง S4 (เพ่ิมเติม 32,000.00          24,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัชนันท์ ศรีแนน 24,000.00           นางสาวณภัชนันท์ ศรีแนน 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110454 30/11/2021

3525 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย  รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 219,000.00         24,000.00              219,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกานต์มณี พรหมศิริ 24,000.00           นางสาวกานต์มณี พรหมศิริ 24,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110455 30/11/2021

3617 ค่าผู้ด าเนินรายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 258,000.00         63,000.00              258,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 63,000.00           น.ส. ภัทธีมา โกมลบวรกุล 63,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110456 30/11/2021

3559 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ข้อมูล รายการ รู้เท่ารู้ทัน 90,000.00          54,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายสุริยัน  ปัญญาไว 54,000.00           นายสุริยัน  ปัญญาไว 54,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110457 30/11/2021

3562 ค่าเจ้าหน้าท่ีสร้างสรรค์ข้อมูล รายการ รู้เท่ารู้ทัน 54,000.00          36,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.สุดถนอม  รอดสว่าง 36,000.00           น.ส.สุดถนอม  รอดสว่าง 36,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110458 30/11/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3532
ค่าลิขสิทธ์ิต่างประเทศการ์ตูนแอนนิเมช่ันส าหรับเด็กและเยาวขน 
เร่ือง Ready Jet Go

3,742,372.32      3,720,667.68          -                   เฉพาะเจาะจง KT Media Services 3,720,667.68       KT Media Services 3,720,667.68              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110459 26/11/2021

741
Production and Graphic Creator (Online & TV)   กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน พ.ย. 64 (นางสาวพัทธิยา ชูสวัสด์ิ)

19,000.00          19,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. พัทธิยา  ชูสวัสด์ิ 19,000.00           น.ส. พัทธิยา  ชูสวัสด์ิ 19,000.00                   เร่งด่วน PO2021110460 30/11/2021

740
Digital content creator (Online & TV)   กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
พ.ย. 64 (นายศุภรัช จรัสเพ็ชร์)

19,000.00          19,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายศุภรัช จรัสเพ็ชร์ 19,000.00           นายศุภรัช จรัสเพ็ชร์ 19,000.00                   เร่งด่วน PO2021110461 30/11/2021

751
ช่างแต่งหน้า ท าผม พิธีกร รายการคุณเล่า เราขยาย (กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน เดือน พ.ย. -ธ.ค. 64)  อริย์ธัช

40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง อริย์ธัช  คงคาใส 40,000.00           อริย์ธัช  คงคาใส 40,000.00                   เร่งด่วน PO2021110462 30/11/2021

749
ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส 3-4/64 Onair 12 นาที/ 
นราธิป (เพ่ิม)

30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายนราธิป ทองถนอม 30,000.00           นายนราธิป ทองถนอม 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110463 30/11/2021

353 จัดจ้างท า Infographic (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน) 10,000.00          10,000.00              10,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย นัฐพล ไก่แก้ว 10,000.00           นาย นัฐพล ไก่แก้ว 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110464 30/11/2021

3619 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย  รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 60,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 30,000.00           นายคมกฤษ แป้นวงศ์ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110466 30/11/2021

3614 ค่าแต่งหน้า-ท าผม รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 112,500.00         20,000.00              112,500.00        เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 20,000.00           นายมานิตย์  คุณชุมภู 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110467 30/11/2021

748 เพ่ือจ้างผู้ประสานงานภาคสนาม 27,000.00          27,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. จันทนา  ตาค า 27,000.00           น.ส. จันทนา  ตาค า 27,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110470 30/11/2021

4143
ค่าแต่งหน้าพิธีกรและแขกร่วมรายการสารพันล่ันทุ่ง (บางเขน) ไตร
มาส 3+4/2564

65,000.00          12,500.00              65,000.00          เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 12,500.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 12,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110471 30/11/2021

4153
ค่าท าผมพิธีกรและแขกร่วมรายการสารพันล่ันทุ่ง (บางเขน) ไตรมาส
 3+4/2564

65,000.00          12,500.00              65,000.00          เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 12,500.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 12,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110472 30/11/2021

3378 ทีมผลิตภาพยนตร์โทรทัศน์วันพ่อแห่งชาติ ปี 2564 1,500,000.00      1,500,000.00          1,500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีมเมติก จ ากัด 1,500,000.00       บริษัท ธีมเมติก จ ากัด 1,500,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110473 22/11/2021

3662 ค่าผู้ด าเนินราการ (สกู๊ป) รายการ วันใหม่วาไรต้ี  (ไตร 3-4/64) 30,000.00          27,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 27,000.00           น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 27,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110474 30/11/2021

3661 ค่าผู้ด าเนินราการ (สกู๊ป) รายการ วันใหม่วาไรต้ี  (ไตร 3-4/64) 30,000.00          3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 3,000.00             น.ส. แขณภา  สหกิจรุ่งเรือง 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110475 30/11/2021

3576 ค่าผู้เขียนบทความ ALTV Content Influencer 25,000.00          5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. พัตริกา ลิปตพัลลภ 5,000.00             น.ส. พัตริกา ลิปตพัลลภ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021110476 30/11/2021

2185 งานเปล่ียนหลอดไฟแสงสว่าง 7,760.00            7,760.00                7,760.00            เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 7,760.00             นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 7,760.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120003 01/12/2021

2184 งานซ่อมแอร์ศูนย์ขอนแก่น 17,000.00          17,000.00              17,000.00          เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 17,000.00           นายประสิทธิชัย ศรีวิชัย 17,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120004 01/12/2021

2182 ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมมอเตอร์ 15 kW (PCHP-02) 26,643.00          26,643.00              26,643.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.วี. เซอร์วิส เอ็นจิเนีย 26,643.00           บริษัท พี.วี. เซอร์วิส เอ็นจิเนีย 26,643.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120005 01/12/2021

2186
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องหน่วยงานบริหารอาคาร 
C1

32,046.50          32,046.50              32,046.50          เฉพาะเจาะจง ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 32,046.50           ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 32,046.50                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120006 01/12/2021

1564
ค่าผู้ด าเนินรายการตอบโจทย์ (วันจันทร์-พฤหัสบดี) # วันท่ี 29 พ.ย.
 -30 ธ.ค. 2564 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน)ร

160,000.00         160,000.00             160,000.00        เฉพาะเจาะจง อภิรักษ์  หาญพิชิตวณิชย์ 160,000.00          อภิรักษ์  หาญพิชิตวณิชย์ 160,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120008 01/12/2021

3543 ค่าผลิตรายการ  ซ้ือเก่ง  (วันอังคาร) ไตรมาส 4/2564 600,000.02         600,000.02             600,000.00        คัดเลือก บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จ ากัด 600,000.02          บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จ ากัด 600,000.02                เกณฑ์คุณภาพและราคา PO2021120009 01/12/2021

1566
ขออนุมัติงบผลิตฉากก้ันอะคริลิคใส รายการสถานีประชาชน  กรณี
เร่งด่วน

13,375.00          13,375.00              -                   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอ็ม.พลาสติก อะคริลิค 13,375.00           หจก.พี.เอ็ม.พลาสติก อะคริลิค 13,375.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120015 02/12/2021

1565
ขออนุมัติใช้งบผลิตสต๊ิกเกอร์ฉาก รายการสถานีประชาชน กรณี
เร่งด่วน

22,330.90          22,330.90              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เพลท คอร์เนอร์ จ ากัด 22,330.90           บริษัท เพลท คอร์เนอร์ จ ากัด 22,330.90                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120016 02/12/2021

745 ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส 3-4/64 กีรติ (OA 8 นาที เพ่ิม) 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. กีรติ  วุฒิสกุลชัย 20,000.00           น.ส. กีรติ  วุฒิสกุลชัย 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120017 02/12/2021

3671
ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ 
(รายการวันหยุดนักขัตฤกษ์)

118,770.00         39,590.00              118,770.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 39,590.00           บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 39,590.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120021 07/12/2021

3542 ค่าผลิตรายการ  ซ้ือเก่ง  (วันจันทร์) ไตรมาส 4/64 450,000.01         450,000.01             450,000.00        คัดเลือก
บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จ ากัด,บริษัท 
แบล็คดอท จ ากัด

450,000.01          บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จ ากัด 450,000.01                เกณฑ์คุณภาพและราคา PO2021120023 07/12/2021

847 จัดหา Wireless Microphone ทดแทนอปกรณ์ท่ีช ารุด 438,593.00         430,000.00             438,593.00        ประกาศเชิญชวน
บริษัท เอสเอ็นบี เทค จ ากัด, บริษัท ภู
กิจ พลัส จ ากัด ,นายธีรวุฒิ สระทองขาว

430,000.00          บริษัท เอสเอ็นบี เทค จ ากัด 430,000.00                สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ีต่ าสุด PO2021120025 08/12/2021

3983
ค่าผลิตรายการส่ือเสียง (Podcast) กลุ่มรายการสารคดีประกอบเสียง
 (รายการFlavor of Hometown)

150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย พงศธร ธิติศรัณย์ 150,000.00          นาย พงศธร ธิติศรัณย์ 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120028 08/12/2021

เดือนธันวาคม 2564



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3984
ค่าผลิตรายการส่ือเสียง (Podcast) กลุ่มรายการสารคดีประกอบเสียง
 (รายการ สัตว์โลกแฟนตาซี เดอะมิวสิคัล)

300,000.00         300,000.00             300,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสวนีย์ อุทุมมา 300,000.00          นางสาวสวนีย์ อุทุมมา 300,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120029 08/12/2021

3664 ค่าผลิตรายการ โยเดีย ท่ีคิด(ไม่)ถึง ตอนพิเศษ 220,000.00         220,000.00             220,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อะหยังฟิล์ม จ ากัด 220,000.00          บริษัท อะหยังฟิล์ม จ ากัด 220,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120030 07/12/2021

2190 ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมลานไม้ อาคาร A ช้ัน 1 31,048.00          31,048.00              31,048.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 31,048.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 31,048.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120031 08/12/2021

4083 ของท่ีระลึกปีใหม่ 2565 2,878,300.00      2,584,906.00          2,907,190.00      ประกาศเชิญชวน
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิสเทิน เวนิส , 
บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด

2,584,906.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิสเทิน เวนิส 2,584,906.00              ใช้เกณฑ์ราคาและคุณภาพ ได้คะแนนสูงสุด PO2021120033 09/12/2021

3952
โครงการปรับปรุงระบบเช่ือมต่อสัญญาณและระบบมอนิเตอร์แบบ 
Multiview

400,000.00         398,000.00             400,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 398,000.00          บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 398,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120034 09/12/2021

352
โครงการแปลและจัดท า Subtitle ภาษาอังกฤษ สารคดี ชุด “คนจน
เมือง”

275,000.00         275,000.00             275,000.00        เฉพาะเจาะจง คุณช่ืนสุมน  ธรรมนิตยกุล 275,000.00          คุณช่ืนสุมน  ธรรมนิตยกุล 275,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120035 09/12/2021

301
จัดท าหนังสือและกล่องทดลอง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ไตรมาส 
4/2564 (เพ่ิมเติม)

984,935.00         984,935.00             984,935.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 984,935.00          บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 984,935.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120041 01/12/2021

2411 จัดจ้างตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง สถานีฯ ไชยปราการ 4,789.13            4,789.13                4,789.13            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4,789.13             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4,789.13                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120042 13/12/2021

940 แบตเตอร่ีกล้อง ฝ่ายช่างภาพ 2,509,200.18      2,409,640.11          2,509,200.00      ประกาศเชิญชวน บริษัท สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ จ าก 2,409,640.11       บริษัท สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ จ าก 2,409,640.11              สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ีต่ าสุด PO2021120043 13/12/2021

1653
จัดซ้ือชุดตรวจคัดกรอง COVID-19 (Rapid Antigen Test)ชนิด
น้ าลาย

160,000.00         136,960.00             160,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 136,960.00          บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 136,960.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120044 13/12/2021

3536 ค่าลิขสิทธ์ต่างประเทศ สารคดีจาก Studio Hamburg 110,389.72         99,352.24              -                   เฉพาะเจาะจง Studio Hamburg Enterprises Gmb 99,352.24           Studio Hamburg Enterprises Gmb 99,352.24                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120045 08/12/2021

3535 ค่าลิขสิทธ์ต่างประเทศ สารคดีจาก Studio Hamburg 110,389.72         7,642.48                -                   เฉพาะเจาะจง Studio Hamburg Enterprises Gmb 7,642.48             Studio Hamburg Enterprises Gmb 7,642.48                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120046 08/12/2021

3985
ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาเมียนมาช่วงสถานการณ์ COVID-19 
(1-29 พ.ย. 64) กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน

27,500.00          27,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 27,500.00           นางสาวเพียว ธิดา อ่อง 27,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120049 13/12/2021

3982
ค่าผลิตรายการส่ือเสียง (Podcast) กลุ่มรายการสารคดีประกอบเสียง
 (รายการ Failmily The Musical)

600,000.00         600,000.00             600,000.00        เฉพาะเจาะจง นายราชนาวี พันทวี 600,000.00          นายราชนาวี พันทวี 600,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120051 14/12/2021

950 จัดหาระบบ MCR Domain Server 19,000,000.00    19,000,000.00         19,000,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 19,000,000.00     บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 19,000,000.00            
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120052 14/12/2021

1567 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวุฒิกร  จันทร์มณี (เดือน ตุลาคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วุฒิกร จันทร์มณี 900.00                นาย วุฒิกร จันทร์มณี 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120060 15/12/2021

1568 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวีรพงศ์  เกษรบัว (เดือน ตุลาคม 2564) 4,500.00            4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 4,500.00             นาย วีรพงศ์ เกษรบัว 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120061 15/12/2021

1569 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเจตน์สุกฤษฎ์ิ  ค าทวี (เดือน ตุลาคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 1,800.00             นาย เจตน์สุกฤษฏ์ิ ค าทวี 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120062 15/12/2021

1570 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสมาน  ศรีเพ็ชร (เดือน ตุลาคม 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมาน ศรีเพ็ชร 2,100.00             นาย สมาน ศรีเพ็ชร 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120063 15/12/2021

1571 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนภา  วากย์เงินตรา (เดือน ตุลาคม 2564) 2,400.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นภา วากย์เงินตรา 2,400.00             นาย นภา วากย์เงินตรา 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120064 15/12/2021

1572 ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลัท  รัตนพนัง (เดือน ตุลาคม 2564) 2,810.00            2,810.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชลัท รัตนพนัง 2,810.00             นาย ชลัท รัตนพนัง 2,810.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120065 15/12/2021

1573 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเอกชัย  แสงฝาก (เดือน ตุลาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย เอกชัย แสงฝาก 600.00                นาย เอกชัย แสงฝาก 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120066 15/12/2021

1574 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนวัฒน์  ศรีเมือง (เดือน ตุลาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 300.00                นาย ธนวัฒน์ ศรีเมือง 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120067 15/12/2021

1575 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนพคุณ  จีนะพันธ์ุ (เดือน ตุลาคม 2564) 2,400.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 2,400.00             นาย นพคุณ จีนะพันธ์ุ 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120068 15/12/2021

1576 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุทาธรรม  กัลยาณมิตร (เดือน ตุลาคม 2564) 3,900.00            3,900.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 3,900.00             นาย สุทาธรรม กัลยาณมิตร 3,900.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120069 15/12/2021

1577 ค่าบริการอ่ืนๆ นายพิชญ์พงษ์  ปล้ืมเย็น (เดือน ตุลาคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 1,800.00             นาย พิชญ์พงษ์ ปล้ืมเย็น 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120070 15/12/2021

1578 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสราวุฒิ  สิงหวรรณุรัตน์ (เดือน ตุลาคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 900.00                นาย สราวุฒิ สิงหวรรณุรัตน์ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120071 15/12/2021

1579 ค่าบริการอ่ืนๆ นายรณเดช  วรสิงห์ (เดือน ตุลาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย รณเดช วรสิงห์ 300.00                นาย รณเดช วรสิงห์ 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120072 15/12/2021

1580 ค่าบริการอ่ืนๆ นายเกรียงศักด์ิ  มาลัย (เดือน ตุลาคม 2564) 1,500.00            1,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 1,500.00             นาย เกรียงศักด์ิ มาลัย 1,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120073 15/12/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1581 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอับดุลย์ลา  โสฬส (เดือน ตุลาคม 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย อับดุลย์ลา โสฬส 1,200.00             นาย อับดุลย์ลา โสฬส 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120074 15/12/2021

1582 ค่าบริการอ่ืนๆ นายนที  ผ่องเผือก (เดือน ตุลาคม 2564) 2,100.00            2,100.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย นที  ผ่องเผือก 2,100.00             นาย นที  ผ่องเผือก 2,100.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120075 15/12/2021

1583 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวสันต์  จันทร์ฉาย (เดือน ตุลาคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 900.00                นาย วสันต์ จันทร์ฉาย 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120076 15/12/2021

1584 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอวยชัย  วงษ์เอ่ียม (เดือน ตุลาคม 2564) 600.00              600.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 600.00                นาย อวยชัย วงษ์เอ่ียม 600.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120078 15/12/2021

1585 ค่าบริการอ่ืนๆ นายวัฒนา  อมิธิดาจรูญ (เดือน ตุลาคม 2564) 2,400.00            2,400.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 2,400.00             นาย วัฒนา อมิธิดาจรูญ 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120079 15/12/2021

1586 ค่าบริการอ่ืนๆ นายธนพัฒน์  มีเสม (เดือน ตุลาคม 2564) 1,200.00            1,200.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธนพัฒน์ มีเสม 1,200.00             นาย ธนพัฒน์ มีเสม 1,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120080 15/12/2021

1587 ค่าบริการอ่ืนๆ นายอรรถวุฒิ  อิทธ์ิฤทธ์ิมีชัย (เดือน ตุลาคม 2564) 300.00              300.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย อรรถวุฒิ อิทธ์ิฤทธ์ิมีชัย 300.00                นาย อรรถวุฒิ อิทธ์ิฤทธ์ิมีชัย 300.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120081 15/12/2021

1588 ค่าบริการอ่ืนๆ นายสุริยันต์  แสงใส (เดือน ตุลาคม 2564) 900.00              900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย สุริยันต์ แสงใส 900.00                นาย สุริยันต์ แสงใส 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120082 15/12/2021

1589 ค่าบริการอ่ืนๆ นายกรวิสุทธ์ิ  ก๋งพยา (เดือน ตุลาคม 2564) 1,800.00            1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย กรวิสุทธ์ิ ก๋งพยา 1,800.00             นาย กรวิสุทธ์ิ ก๋งพยา 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120083 15/12/2021

3673 ค่าผลิตรายการ  Lab Zaa ท้าทดลอง (Q4/2564) 1,100,000.02      1,100,000.02          1,100,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 1,100,000.02       บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแ 1,100,000.02              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120084 13/12/2021

4125
ค่าผู้แปลบท และท า Subtitle (ภาษาอังกฤษ)  รายการ Mind 
traveller  (DEMO)

6,900.00            6,900.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาง พิชญาพัทธ์  อรมังพุฒิกุล 6,900.00             นาง พิชญาพัทธ์  อรมังพุฒิกุล 6,900.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120087 15/12/2021

4127 ค่าลงเสียงบรรยาย ภาษาอังกฤษ  รายการ Mind traveller  (DEMO) 15,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ธีรุตม์ สุนทรปักษิน 15,000.00           นาย ธีรุตม์ สุนทรปักษิน 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120088 15/12/2021

2189 เร่ือง ขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงลานไม้ อาคาร B ช้ัน 3 32,895.00          32,895.00              32,895.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 32,895.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 32,895.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120089 15/12/2021

2191 จัดหาลิขสิทธ์ิโปรแกรมระบบบริหารจัดการวาระการประชุม 500,000.00         497,550.00             500,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด 497,550.00          บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด 497,550.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120092 15/12/2021

1704
หนังสือซ้ า Thai PBS WAY #1 เร่ือง กฎหมายในงานข่าวและ
รายการ พิมพ์คร้ังท่ี 2

133,750.00         133,750.00             133,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส พับลิเคช่ัน จ ากัด 133,750.00          บริษัท ซัคเซส พับลิเคช่ัน จ ากัด 133,750.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120095 15/12/2021

3951 โครงการจัดหาระบบเช่ือมโยงมอนิเตอร์และโต้ตอบระหว่างสตูดิโอ 1,001,500.00      995,000.00             1,001,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 995,000.00          บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด 995,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120101 16/12/2021

3949
โครงการพัฒนาช่องทาง LINE เพ่ือการส่ือสารระหว่างพนักงาน
ภายในองค์กร ระยะท่ี 2

1,353,780.00      1,340,000.00          1,353,780.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เยลโล ไอเดีย จ ากัด 1,340,000.00       บริษัท เยลโล ไอเดีย จ ากัด 1,340,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120104 16/12/2021

2193 อะไหล่ก๊อกน้ าหม้อต้มน้ าร้อนสตูดิโอ 1 963.00              963.00                   963.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 963.00                บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 963.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120106 16/12/2021

2187 ขออนุมัติจัดจ้างเติมน้ ายาดับเพลิง 9,416.00            9,416.00                9,416.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เคร่ืองดับเพลิงอิมพีเรี 9,416.00             บริษัท เคร่ืองดับเพลิงอิมพีเรี 9,416.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120107 16/12/2021

2195 ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมบ ารุงป้ายLED หน้าโครงการ 37,450.00          37,450.00              37,450.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แกนกลาง จ ากัด 37,450.00           บริษัท แกนกลาง จ ากัด 37,450.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120109 16/12/2021

2188 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องออกอากาศ TCR 23,754.00          23,754.00              23,754.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 23,754.00           บริษัท เอทีเอส ออโตเมช่ัน ทูล 23,754.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120110 16/12/2021

2196 ขออนุมัติจัดจ้างงานย้าย Loop FCU ท่ีย้ายมา Converter 25,294.80          25,294.80              25,294.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 25,294.80           บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 25,294.80                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120112 16/12/2021

2197
ขออนุมัติซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ลูกลอยเติมน้ าส าหรับบ่อเก็บน้ าประปา
อาคาร C

2,889.00            2,889.00                2,899.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ชาเลนจ์ จ ากัด 2,889.00             บริษัท ไอ ชาเลนจ์ จ ากัด 2,889.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120113 16/12/2021

2202
ขออนุมัติจัดจ้างงานท าความสะอาดผนังบุผ้าไหมและโคมไฟส่อง
สว่างภายใน  Studio 1,2 และ 3

50,290.00          50,290.00              50,290.00          เฉพาะเจาะจง นาง ทิพย์วัน จรัญเธียรสิน 50,290.00           นาง ทิพย์วัน จรัญเธียรสิน 50,290.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120119 17/12/2021

351 ผู้จัดท าผสมเสียงสารคดี ชุด “คนจนเมือง 2” (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน) 35,000.00          35,000.00              35,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี แอนด์ เอส แอสซิสต์ จ ากัด 35,000.00           บริษัท ซี แอนด์ เอส แอสซิสต์ จ ากัด 35,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120121 15/12/2021

40 จัดจ้างลงเสียงสารคดี(ภาษาอังกฤษ) 100,000.00         75,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง MR.JOHN JOSEPH MICHAEL lll 75,000.00           MR.JOHN JOSEPH MICHAEL lll 75,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120122 09/12/2021

347
จัดจ้างผลิตสารคดี ชุด “คนจนเมือง 2” จ านวน 1 ตอน (กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน)

250,000.00         250,000.00             250,000.00        เฉพาะเจาะจง อภิชาติ  ศรีจ าปา 250,000.00          อภิชาติ  ศรีจ าปา 250,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120123 15/12/2021

348
จัดหาผู้ดูแลและพัฒนาเน้ือหาสารคดี ชุด “คนจนเมือง 2” (กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน)

20,000.00          20,000.00              20,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย บุตรรัตน์ บุตรพรม 20,000.00           นาย บุตรรัตน์ บุตรพรม 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120124 15/12/2021

350
จัดจ้างท าสี (Color Grading) สารคดี “คนจนเมือง 2” (กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน)

50,000.00          50,000.00              50,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย รวิชญ์ ศรีพันธวานุสรณ์ 50,000.00           นาย รวิชญ์ ศรีพันธวานุสรณ์ 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120126 15/12/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1301 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         16,000.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 16,000.00           นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 16,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120127 13/12/2021

1324 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         6,000.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 6,000.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120128 13/12/2021

1307 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         11,400.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 11,400.00           นางกันยา  แซ่อ่ึง 11,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120129 13/12/2021

1348 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         13,400.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 13,400.00           นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 13,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120130 13/12/2021

1318 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         12,000.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 12,000.00           นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120131 13/12/2021

1319 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         6,000.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 6,000.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120132 13/12/2021

1344 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         11,700.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 11,700.00           นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 11,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120133 13/12/2021

1304 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         9,700.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 9,700.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 9,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120134 13/12/2021

1317 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         5,700.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 5,700.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 5,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120135 13/12/2021

1309 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         9,700.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 9,700.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 9,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120136 13/12/2021

3948 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast 1,820,000.00      1,800,000.00          1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด 1,800,000.00       บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด 1,800,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120137 20/12/2021

2205
ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงฐานฟิวส์ใบมีด 3 โพล ภายในตู้ 
Cap Bank 1และ2 พร้อมทดสอบ

99,809.60          99,809.60              99,809.60          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ ซี หม้อแปลงไฟฟ้า 99,809.60           บริษัท พี เอ ซี หม้อแปลงไฟฟ้า 99,809.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120138 20/12/2021

2201
ขออนุมัติซ่อมปรับปรุงระบบ Softener คูลล่ิงทาวเวอร์  อาคาร C 
ช้ัน 2

53,500.00          53,500.00              53,500.00          เฉพาะเจาะจง ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 53,500.00           ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 53,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120139 20/12/2021

2194 ขออนุมัติ จัดซ้ือแผ่นพ้ืนกระเบ้ืองยาง 62,637.80          62,637.80              62,637.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 62,637.80           บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 62,637.80                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120140 20/12/2021

2192
ขออนุมัติจัดจ้างงาน Overhaul Motor ขนาด 30 kW และ  
GRUNDFOS Pump  (SCHP-09)

46,202.60          46,202.60              46,202.60          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.วี. เซอร์วิส เอ็นจิเนีย 46,202.60           บริษัท พี.วี. เซอร์วิส เอ็นจิเนีย 46,202.60                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120141 20/12/2021

4128 ผลิตของท่ีระลึกเพ่ือจ าหน่ายในThaiPBS Shop ร่วมกับ Plan Toys 500,760.00         500,760.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท แปลน ครีเอช่ันส์ จ ากัด 500,760.00          บริษัท แปลน ครีเอช่ันส์ จ ากัด 500,760.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120142 20/12/2021

2198
งานเพ่ิมสาย สาย FIBER OPTIC  อาคาร ศูนย์ THAIPBS WORD 
และศูนย์ส่ือสารวาระทางสังคม

87,740.00          87,740.00              87,740.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 87,740.00           บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 87,740.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120143 20/12/2021

2199
งานติดต้ัง Support แขวนโคมไฟฟ้าห้อง STUDIO อาคาร ศูนย์ 
THAIPBS WORD และศูนย์ส่ือสารวาระทางสังคม

73,793.09          73,793.09              73,793.09          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 73,793.09           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 73,793.09                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120144 20/12/2021

346 จัดหาผู้ประมวลผลข้อมูลและจัดท าภาพกราฟิก (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน) 363,800.00         363,800.00             363,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 363,800.00          บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 363,800.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120145 16/12/2021

2200
ขออนุมัติจัดจ้างงานเปล่ียนแผงคอยล์เย็นเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง
ผู้ช่วยช่างภาพส่วนกลาง

36,808.00          36,808.00              36,808.00          เฉพาะเจาะจง ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 36,808.00           ประยูร แอร์คอนดิช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 36,808.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120146 20/12/2021

3705
ค่าระบบแสงและเวทีพร้อมจอ LED และติดต้ัง-ร้ือถอน รายการ  พลัง
เพลงเพ่ิมพลังใจ (Jazz)

177,040.00         177,040.00             177,040.00        เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 177,040.00          อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 177,040.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120150 17/12/2021

1705 ค่าบริก่ารคลินิก ส.ส.ท. เดือนพฤศจิกายน 2564 525,584.70         525,584.70             525,584.70        เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 525,584.70          ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา 525,584.70                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120153 20/12/2021

1590 ค่าบริการอ่ืนๆ นายชลัท  รัตนพนัง (เดือน ตุลาคม 2564) 490.00              490.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นาย ชลัท รัตนพนัง 490.00                นาย ชลัท รัตนพนัง 490.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120154 21/12/2021

4179
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าผ้าด าก้ันห้อง รายการสารพันล่ันทุ่ง 
กรณีเร่งด่วน

2,140.00            2,140.00                -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 2,140.00             อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 2,140.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120155 14/12/2021

3534 ค่าลิขสิทธ์ต่างประเทศ สารคดีชุด Festivals 133,059.04         128,423.81             -                   เฉพาะเจาะจง KM PLUS MEDIA, s.r.o. 128,423.81          KM PLUS MEDIA, s.r.o. 128,423.81                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120156 14/12/2021

4180
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายฉาก ศิลป์สโมสร
เสวนา กรณีเร่งด่วน

2,000.00            2,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  สุจิรธนกูล 2,000.00             นายอนุชา  สุจิรธนกูล 2,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120157 16/12/2021

2208 ซ่อมรถDSNG 93-7337 32,200.00          32,200.00              32,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 32,200.00           บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 32,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120158 21/12/2021

2207 ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 6ฎ9390, 9,000.00            9,000.00                9,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 9,000.00             บริษัท เอเซอร์วิส อะไหล่ยนต์ จ ากัด 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120159 21/12/2021

302 รายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ไตรมาส 2/2565 1,955,000.08      1,955,000.08          1,955,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,955,000.08       บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 1,955,000.08              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120161 21/12/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2361
จัดหาสายน าสัญญาณ Coaxial Feeder ของเคร่ืองส่งโทรทัศน์พร้อม
ร้ือถอนและติดต้ังสาย สถานีทุ่งสง

5,000,000.00      2,949,990.00          5,000,000.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ จ ากัด
 ,บริษัท อินเตอร่เนช่ันแนล รีเสริช 
คอรป์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ,บริษัท

2,949,990.00       บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ 2,949,990.00              สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ีต่ าสุด PO2021120162 21/12/2021

1360
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120164 03/12/2021

1370
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120165 09/12/2021

3696
ค่าโครงสร้างบูธกิจกรรมไทยพีบีเอสร่วมพลังภาคีสู้ฝุ่น คร้ังท่ี 1 จ.
ล าพูน (เร่งด่วน)

39,697.00          39,697.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอด ออน จ ากัด 39,697.00           บริษัท แอด ออน จ ากัด 39,697.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120166 20/12/2021

3706 ค่าวงดนตรี Jazz Band 50,000.00          50,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล 50,000.00           มหาวิทยาลัยมหิดล 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120167 17/12/2021

2156
จัดหาเช่าทดแทนระบบจัดการและป้องกันการบุกรุกเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) (ผูกพัน 3 ปี)

8,699,998.80      8,699,998.80          8,850,000.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด ,บริษัท เฟรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด
 ,บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย)

8,699,998.80       บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 8,699,998.80              ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด PO2021120168 21/12/2021

2114
จัดหาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ระยะท่ี 2 
(Centralized Log Management)(ผูกพัน3ปี)

8,850,000.00      8,560,000.00          8,850,000.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท บ๊ิกฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด, 
บริษัทดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ 
จ ากัด ,บริษัทเน็ตเวิร์ค 365 จ ากัด

8,560,000.00       บริษัท บ๊ิกฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 8,560,000.00              ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด PO2021120169 21/12/2021

3707
ค่าระบบเสียง-บันทึกเสียงมัลติแทรก รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ 
(Jazz)

37,450.00          37,450.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทฮู ซาวด์ จ ากัด 37,450.00           บริษัทฮู ซาวด์ จ ากัด 37,450.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120174 17/12/2021

3721
ค่าอุปกรณ์ดนตรีเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์แสง รายการ  พลังเพลง
เพ่ิมพลังใจ (มินิคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์)

58,850.00          58,850.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส ซี ไลท์ แอนด์ ซา 58,850.00           บริษัท พี เอส ซี ไลท์ แอนด์ ซา 58,850.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120183 17/12/2021

3723 ค่าผู้ด าเนินรายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (มินิคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์) 25,000.00          25,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด 25,000.00           บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด 25,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120184 20/12/2021

3722
ค่าเช่าอุปกรณ์ส่ือสาร รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (มินิคอนเสิร์ตสุ
นทราภรณ์)

15,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง มารุต รุณเลิศ 15,000.00           มารุต รุณเลิศ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120185 17/12/2021

4137 เพ่ือด าเนินงานวันเด็ก ปี 65 485,000.00         485,000.00             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ครีเอทีฟ จ ากัด 485,000.00          บริษัท บ๊ิก ครีเอทีฟ จ ากัด 485,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120186 22/12/2021

4181
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าไฟพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการสารพันล่ัน
ทุ่งฯ กรณีเร่งด่วน

90,950.00          90,950.00              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 90,950.00           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 90,950.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120187 22/12/2021

358
จัดซ้ือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนงานระบบงานฐานข้อมูล
 ปี 2564

3,000,000.00      2,950,000.00          3,000,000.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด ,บริษัท แนท คอนเซาท์ต้ิง จ ากัด
 ,บริษัทรูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) 

2,950,000.00       บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 2,950,000.00              สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ีต่ าสุด PO2021120188 22/12/2021

4129
ค่าแปลและท าsubtitle รายการ ส าหรับส่งประกวดรางวัล
ต่างประเทศ

15,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 15,000.00           บริษัท บี อเมซซ่ิง เอ็ดดูเทนเม 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120189 22/12/2021

3387 ค่าผู้ด าเนินรายการ คุยให้คิด  (ไตรมาส 3-4/64) 510,000.12         60,000.01              510,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คน คม คิด จ ากัด 60,000.01           บริษัท คน คม คิด จ ากัด 60,000.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120192 17/12/2021

4108
ค่าจ้างท ารายงานเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพรายการ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล

18,000.00          12,000.00              18,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวเกณิกา พงษ์วิรัช 12,000.00           นางสาวเกณิกา พงษ์วิรัช 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120194 22/12/2021

3712
ค่าผู้ด าเนินการจัดการแสดง รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (ดนตรี
กวีศิลป์)

374,500.00         374,500.00             374,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทแจ๊ส อะไลฟ์ โชว์บิส จ ากัด 374,500.00          บริษัทแจ๊ส อะไลฟ์ โชว์บิส จ ากัด 374,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120195 21/12/2021

845 กล้อง Slow 4K ฝ่ายช่างภาพ 1,175,800.01      1,037,900.00          1,168,975.00      ประกาศเชิญชวน บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 1,037,900.00       บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 1,037,900.00              
เนืองจากมีผู้ย่ืนเสนอราคารายเดียวและมีความ

จ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องใช้งาน
PO2021120196 22/12/2021

309
ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็ก (รูปแบบ Audio Description) ไตรมาส 
1/2565 (ช่ืออาจมีการเปล่ียนแปลง)

450,000.08         450,000.08             450,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 450,000.08          บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 450,000.08                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120198 21/12/2021

4112
ค่าจ้างท ารายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น 6 กลุ่มประเด็น ประเด็นส่ือ
สาธารณะ

20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย นฤพน  ใบบาง 4,000.00             นาย นฤพน  ใบบาง 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120199 22/12/2021

4113
ค่าจ้างท ารายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น 6 กลุ่มประเด็น ประเด็นส่ือ
สาธารณะ

20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย ศิวัช  หืนกระโทก 4,000.00             นาย ศิวัช  หืนกระโทก 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120203 23/12/2021

4172
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าไฟพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการสารพันล่ัน
ทุ่ง  ( พ.ย. - ธ.ค. 64 )

818,550.00         454,750.00             818,550.00        เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 454,750.00          อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 454,750.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120215 06/12/2021

4114 ค่าจัดท ารายงานประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนา 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร  วรชัยพิทักษ์ 4,000.00             นางสาวพชรพร  วรชัยพิทักษ์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120218 24/12/2021

999
ค่าเช่าช่องสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ประจ าเดือน พ.ย. 2564/
 บจ. ไทยคม จ ากัด

755,293.21         755,293.21             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 755,293.21          บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 755,293.21                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120224 24/12/2021

998
ค่าบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ประจ าเดือน พ.ย. 64 /
 บ.ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากัด

51,618.63          51,618.63              -                   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 51,618.63           บจก.ทีซี บรอดคาสต้ิง 51,618.63                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120225 24/12/2021

4117 ค่าจัดท ารายงานประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนา 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง ว่าท่ี ร.ต. สาณุรักษ์  ฟ่องวาริน 4,000.00             ว่าท่ี ร.ต. สาณุรักษ์  ฟ่องวาริน 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120226 21/12/2021

4107
ค่าจ้างท ารายงานเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพรายการ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล

18,000.00          3,000.00                18,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย จิรายุ  เกียรติก าจาย 3,000.00             นาย จิรายุ  เกียรติก าจาย 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120227 27/12/2021

4088
ค่าจัดท ารายงานประเด็นพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย

20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธิดา  สุวรรณโมกข์ 4,000.00             น.ส. ณัฐธิดา  สุวรรณโมกข์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120228 24/12/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3581
โครงการร่วมผลิตรายการ แคมเปญ “โคตรไทย (ถอดรหัสความเป็น
ไทย)”

2,140,000.00      2,140,000.00          2,140,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทแบรนด์ธิงค์ จ ากัด 2,140,000.00       บริษัทแบรนด์ธิงค์ จ ากัด 2,140,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120231 20/12/2021

4089
ค่าจัดท ารายงานประเด็นพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย

20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมาฺรนทร์  สีหาวัฒน์ 4,000.00             น.ส. สุมาฺรนทร์  สีหาวัฒน์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120233 27/12/2021

4110
ค่าจ้างท ารายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น 6 กลุ่มประเด็น ประเด็นส่ือ
สาธารณะ

20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. พัฐน์อร  พยนต์ฤทธากานต์ 4,000.00             น.ส. พัฐน์อร  พยนต์ฤทธากานต์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120234 24/12/2021

267
ลิขสิทธ์ิการ์ตูนต่างประเทศชุด Pororo the Little Penguin-Series 
1 ,Pororo and Fairy Tales

1,044,000.24      1,044,000.24          -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีไอจีเอ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 1,044,000.24       บริษัท ทีไอจีเอ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 1,044,000.24              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120239 23/12/2021

2177
ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนท่อเมนน้ าประปา 6 น้ิว ห้องออกก าลังกาย 
C1และห้องระบบส่งสัญญาณ C2

95,000.00          95,000.00              95,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย กรเพ็ชร จันทร์เป้า 95,000.00           นาย กรเพ็ชร จันทร์เป้า 95,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120240 27/12/2021

4124 ค่าจัดท ารายงานประเด็นการศึกษา และการเรียนรู้ 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. ธิดารัตน์  จันโท 4,000.00             น.ส. ธิดารัตน์  จันโท 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120241 27/12/2021

4121 ค่าจัดท ารายงานประเด็นการศึกษา และการเรียนรู้ 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. มณีนุช  ศรีเสนา 4,000.00             น.ส. มณีนุช  ศรีเสนา 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120242 27/12/2021

4101 ค่าจัดท ารายงานประเด็นสังคมและคุณภาพชีวิต 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย จิรายุ  เกียรติก าจาย 4,000.00             นาย จิรายุ  เกียรติก าจาย 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120244 24/12/2021

4102 ค่าจัดท ารายงานประเด็นสังคมและคุณภาพชีวิต 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธิดา  สุวรรณโมกข์ 4,000.00             น.ส. ณัฐธิดา  สุวรรณโมกข์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120245 24/12/2021

2204
งานปรับปรุงแสงสว่างบริเวณโรงจอดรถและร้ัว  ศูนย์หาดใหญ่ จ.
สงขลา

198,958.37         195,000.00             198,958.37        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอพีซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 195,000.00          บริษัท ไอพีซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 195,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120247 27/12/2021

4106
ค่าจัดท ารายงานเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพรายการ  
ภาคใต้

18,000.00          18,000.00              18,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. จินดารัตน์  เพ่ิมลาภวิรุฬห์ 18,000.00           น.ส. จินดารัตน์  เพ่ิมลาภวิรุฬห์ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120248 27/12/2021

308 รายการ นิทานต่ืนนอน ไตรมาส 1/2565 481,500.00         481,500.00             481,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 481,500.00          บริษัท มิราเคิล มัชรูม จ ากัด 481,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120250 27/12/2021

4093 ค่าจัดรายงานกลุ่มประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธิดา  สุวรรณโมกข์ 4,000.00             น.ส. ณัฐธิดา  สุวรรณโมกข์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120251 27/12/2021

4092 ค่าจัดรายงานกลุ่มประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. จินดารัตน์  เพ่ิมลาภวิรุฬห์ 4,000.00             น.ส. จินดารัตน์  เพ่ิมลาภวิรุฬห์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120252 28/12/2021

4095 ค่าจัดรายงานกลุ่มประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง ว่าท่ี ร.ต. สาณุรักษ์  ฟ่องวาริน 4,000.00             ว่าท่ี ร.ต. สาณุรักษ์  ฟ่องวาริน 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120253 27/12/2021

4126 ค่าผลิตรายการ Mind Traveller  (DEMO) 150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชิ แคลน จ ากัด 150,000.00          บริษัท อาชิ แคลน จ ากัด 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120254 28/12/2021

4120 ค่าจัดท ารายงานประเด็นการศึกษา และการเรียนรู้ 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร  วรชัยพิทักษ์ 4,000.00             นางสาวพชรพร  วรชัยพิทักษ์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120256 28/12/2021

4122 ค่าจัดท ารายงานประเด็นการศึกษา และการเรียนรู้ 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย มูฮ าหมัด  ดือราแม 4,000.00             นาย มูฮ าหมัด  ดือราแม 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120257 28/12/2021

4119
ค่าจัดท ารายงานเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพรายการ 
ภาคกลางตะวันออก-ภาคกลางตะวันตก

18,000.00          18,000.00              18,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐธิดา  สุวรรณโมกข์ 18,000.00           น.ส. ณัฐธิดา  สุวรรณโมกข์ 18,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120258 28/12/2021

4096 ค่าจัดรายงานกลุ่มประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย พลวัฒน์  หอมเพียร 4,000.00             นาย พลวัฒน์  หอมเพียร 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120259 28/12/2021

4094 ค่าจัดรายงานกลุ่มประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. อินธิรา  ศรีหานาม 4,000.00             น.ส. อินธิรา  ศรีหานาม 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120260 28/12/2021

4099
ค่าจัดท ารายงานเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพรายการ 
ภาคเหนือ 2564

18,000.00          3,000.00                18,000.00          เฉพาะเจาะจง นางคนึง สมบุญมี 3,000.00             นางคนึง สมบุญมี 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120261 28/12/2021

4123 ค่าจัดท ารายงานประเด็นการศึกษา และการเรียนรู้ 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. นภัสวรรณ  โมพันธ์ 4,000.00             น.ส. นภัสวรรณ  โมพันธ์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120269 29/12/2021

4138 ผู้ถอดเทปบทสัมภาษณ์สารดคีผู้ประท้วงรุ่นใหม่ จ านวน 5 ตอน 25,000.00          25,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ 25,000.00           น.ส.ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ 25,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120270 29/12/2021

4136
ผู้ลงเสียงภาษาอังกฤษและตรวจสอบความถูกต้องภาษาอังกฤษ 
(Sub-editor) สารคดีผู้ประท้วงรุ่นใหม่ จ านวน 5 ตอ

80,000.00          80,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง MR. HUGH  TIMOTHY  BRAMMAR 80,000.00           MR. HUGH  TIMOTHY  BRAMMAR 80,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120271 29/12/2021

1371
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120273 17/12/2021

1361
ขออนุมัติด าเนินการจัดหาผู้ผลิต  รายการ ห้องข่าวไทยพีบีเอส (THAI
 PBS NEWSROOM)

1,820,000.26      50,000.00              1,820,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00           บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 50,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120274 24/12/2021

4091
ค่าจัดท ารายงานเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพรายการ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18,000.00          12,000.00              18,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร  วรชัยพิทักษ์ 12,000.00           นางสาวพชรพร  วรชัยพิทักษ์ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120275 29/12/2021

3986 ค่าบริการเช่าใช้ระบบ AWS Cloud Service เดือนพ.ย. 64 35,516.94          35,847.35              38,819.00          เฉพาะเจาะจง Amazon Web Service,Inc 35,847.35           Amazon Web Service,Inc 35,847.35                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120276 29/12/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

4087
ค่าจัดท ารายงานประเด็นพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย

20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย มูฮ าหมัด  ดือราแม 4,000.00             นาย มูฮ าหมัด  ดือราแม 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120277 29/12/2021

4146
ค่าแต่งหน้าพิธีกรและแขกร่วมรายการสารพันล่ันทุ่ง (บางเขน) ไตร
มาส 3+4/2564

65,000.00          10,000.00              65,000.00          เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 10,000.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120278 24/12/2021

4152
ค่าท าผมพิธีกรและแขกร่วมรายการสารพันล่ันทุ่ง (บางเขน) ไตรมาส
 3+4/2564

65,000.00          10,000.00              65,000.00          เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 10,000.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120279 24/12/2021

4133
จัดหาผู้แปลบทสารคดีผู้ประท้วงรุ่นใหม่จากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ  จ านวน 5 ตอน

70,000.00          70,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. นวลน้อย  ธรรมเสถียร 70,000.00           น.ส. นวลน้อย  ธรรมเสถียร 70,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120280 29/12/2021

323
จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีครีเอทีฟ นายเจตน์สฤษฏ์ิ พิศอ่อน (กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน) จัดจ้างวันท่ี 8-30 ธ.ค.2564

15,600.00          15,600.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย เจตน์สฤษฏ์ิ พิศอ่อน 15,600.00           นาย เจตน์สฤษฏ์ิ พิศอ่อน 15,600.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120298 31/12/2021

3292 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 3,600.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120305 31/12/2021

3271 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 4,800.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120306 31/12/2021

3297 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         9,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 9,600.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 9,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120307 31/12/2021

3306 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 6,000.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120308 31/12/2021

3289 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,600.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120309 31/12/2021

3254 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         2,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 2,400.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120310 31/12/2021

3266 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 4,800.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120311 31/12/2021

3280 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,000.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120312 31/12/2021

3274 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 4,800.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120313 31/12/2021

3257 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 7,200.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120314 31/12/2021

3711 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (ดนตรีกวีศิลป์) 9,000.00            9,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 9,000.00             นายมานิตย์  คุณชุมภู 9,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120322 31/12/2021

3704 ค่าช่างแต่งเหน้า-ท าผม รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (Jazz) 4,000.00            4,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  คุณชุมภู 4,000.00             นายมานิตย์  คุณชุมภู 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120323 31/12/2021

3703 ค่าผู้ด าเนินรายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (Jazz) 12,000.00          12,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายณรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์ 12,000.00           นายณรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120324 31/12/2021

3698 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ Have A News Day  (เร่งด่วน) 12,500.00          7,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 7,500.00             นายมารุต เนียมท้วม 7,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120325 31/12/2021

3697 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ Have A News Day  (เร่งด่วน) 15,000.00          7,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 7,500.00             น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เนียมน่ิม 7,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120326 31/12/2021

3724
ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (มินิคอนเสิร์ต
สุนทราภรณ์)

30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย อ่องลออ 30,000.00           วุฒิชัย อ่องลออ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120327 31/12/2021

3726
ค่าเจ้าหน้าท่ีติดต้ังพร้อมผ้าด า รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (มินิ
คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์)

3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นาย สมบัติ พิศาลทรัพย์ 3,000.00             นาย สมบัติ พิศาลทรัพย์ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120328 31/12/2021

3725
ค่าผู้ออกแบบเส้ือผ้าจัดหาเคร่ืองแต่งกาย-เคร่ืองประดับ ร.พลังเพลง
เพ่ิมพลังใจ(มินิคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์)

150,000.00         150,000.00             150,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.จันฑสรณ์ มัยลิขิตมงคล 150,000.00          น.ส.จันฑสรณ์ มัยลิขิตมงคล 150,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120329 31/12/2021

3665
ค่าผู้ด าเนินรายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ (รายการวันหยุด
นักขัตฤกษ์)

10,000.00          10,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 10,000.00           ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120330 31/12/2021

3718
ค่าวิศกรผสมเสียง รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (มินิคอนเสิร์ตสุนท
ราภรณ์)

15,000.00          15,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง สมคิด หม่ืนจ าเริญ 15,000.00           สมคิด หม่ืนจ าเริญ 15,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120331 31/12/2021

3716
ค่าผู้ควบคุมดนตรี รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (มินิคอนเสิร์ตสุนท
ราภรณ์)

20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง กมลพร กาชานี 20,000.00           กมลพร กาชานี 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120332 31/12/2021

3717
ค่าผู้ก ากับงานเวทีดนตรี รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (มินิ
คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์)

20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง พัชรพงษ์ วงศ์เสง่ียม 20,000.00           พัชรพงษ์ วงศ์เสง่ียม 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120333 31/12/2021

3715
ค่าผู้ก ากับคอนเสริร์ต รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (มินิคอนเสิร์ตสุ
นทราภรณ์)

40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง สุริยนต์ กาชานี 40,000.00           สุริยนต์ กาชานี 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120334 31/12/2021

3627 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 2,700.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120335 31/12/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3629 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 2,700.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120336 31/12/2021

3637 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 900.00                นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120337 31/12/2021

3635 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,800.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120338 31/12/2021

3634 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 1,800.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120339 31/12/2021

3632 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          3,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 3,600.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120340 31/12/2021

3641 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 1,800.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120341 31/12/2021

3638 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 900.00                นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120342 31/12/2021

3640 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          2,700.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 2,700.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 2,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120343 31/12/2021

3727
ค่าผลิตรายการ พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (นักผจญเพลง REPLAY 
Special)

862,527.00         862,527.00             862,527.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 862,527.00          บริษัท บ๊ิก ต๊ิงค์ จ ากัด 862,527.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120344 30/12/2021

1100
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      89,100.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 89,100.00           ศศิวัฒน์   วิริยาลัย 89,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120347 31/12/2021

1103
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      51,950.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณศรีรัตน์  บุญทรง 51,950.00           คุณศรีรัตน์  บุญทรง 51,950.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120348 31/12/2021

1073
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      69,450.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ฐาปนี คงบุตร 69,450.00           ฐาปนี คงบุตร 69,450.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120349 31/12/2021

1092
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      13,200.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 13,200.00           ปณัฐจิตต์  มาสกิตติชัยกุล 13,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120350 31/12/2021

1114
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      14,900.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 14,900.00           คุณสิรพิชญ์  สุวรรณ 14,900.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120351 31/12/2021

1044
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      102,300.00             5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณกฤติยา  แพนลา 102,300.00          คุณกฤติยา  แพนลา 102,300.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120352 31/12/2021

1125
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      34,000.00              5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 34,000.00           นายษรฉัตร สุธาธัมมากูล 34,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120353 31/12/2021

1038
ค่าแต่งหน้า+ท าผมผู้ประกาศ พิธีกรและแขกร่วมรายการส านักข่าว 
ประจ าปี 2564

5,644,200.00      102,300.00             5,644,200.00      เฉพาะเจาะจง คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00          คุณบุญมา  คงประเสริฐ 102,300.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120354 31/12/2021

1329 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         7,700.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 7,700.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 7,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120355 31/12/2021

1298 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         17,400.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 17,400.00           นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 17,400.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120356 31/12/2021

1305 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         5,700.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 5,700.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 5,700.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120357 31/12/2021

1312 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         10,000.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 10,000.00           นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120358 31/12/2021

1291 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         6,000.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 6,000.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120359 31/12/2021

1321 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         13,100.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 13,100.00           น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 13,100.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120360 31/12/2021

1345 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         12,000.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 12,000.00           นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 12,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120361 31/12/2021

1332 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         11,700.00              595,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 11,700.00           นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 11,700.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120362 31/12/2021

1290 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         8,000.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 8,000.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 8,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120363 31/12/2021

1308 ล่ามภาษามือ # ไตรมาส 3+4/2564 595,700.00         9,400.00                595,700.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 9,400.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 9,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120364 31/12/2021

753 ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส 3-4/64 OA8นาที (เพ่ิม) กีรติ 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. กีรติ  วุฒิสกุลชัย 20,000.00           น.ส. กีรติ  วุฒิสกุลชัย 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120365 27/12/2021

754
ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส 3-4/64 OA8นาที (เพ่ิม) ชัย
วัณฏ์

40,000.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 40,000.00           นายชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์ 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120366 27/12/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

755
ผู้ผลิตBackpack Journalist ไตรมาส 3-4/64 OA8นาที (เพ่ิม) 
ภาณุพัฒน์

20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นาย ภาณุพัฒน์  บุญร่ืน 20,000.00           นาย ภาณุพัฒน์  บุญร่ืน 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120367 28/12/2021

4100
ค่าจัดท ารายงานเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพรายการ 
ภาคเหนือ 2564

18,000.00          3,000.00                18,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย คฑาวุธ  มูลดี 3,000.00             นาย คฑาวุธ  มูลดี 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120369 29/12/2021

4097
ค่าจัดท ารายงานเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพรายการ 
ภาคเหนือ 2564

18,000.00          6,000.00                18,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. ฤทัยรัตน์  ศรีเกิดครืน 6,000.00             น.ส. ฤทัยรัตน์  ศรีเกิดครืน 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120370 29/12/2021

4098
ค่าจัดท ารายงานเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพรายการ 
ภาคเหนือ 2564

18,000.00          6,000.00                18,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. พรพรรณ  ทับแสง 6,000.00             น.ส. พรพรรณ  ทับแสง 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120371 29/12/2021

3713
ค่าอุปกรณ์เสียง-แสงพร้อมเจ้าหน้าท่ี รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ 
(ดนตรีกวีศิลป์)

101,650.00         101,650.00             101,650.00        เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 101,650.00          อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 101,650.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120372 27/12/2021

3714 ค่ามิกซ์เสียง รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (ดนตรีกวีศิลป์) 20,000.00          20,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง นายรัฐการ ชวนะวิรัช 20,000.00           นายรัฐการ ชวนะวิรัช 20,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120373 22/12/2021

3710
ค่าผู้ก ากับศิลป์-จัดท าฉาก รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (ดนตรีกวี
ศิลป์)

42,800.00          40,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง ณัฐวุฒิ รัตนกุล 40,000.00           ณัฐวุฒิ รัตนกุล 40,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120374 23/12/2021

3708 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (Jazz) 50,000.01          25,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีโพรโพส ครีเอช่ัน จ าก 25,000.00           บริษัท พรีโพรโพส ครีเอช่ัน จ าก 25,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120375 30/12/2021

4178
ขออนุมัติใช้งบด าเนินการเช่าไฟพร้อมเจ้าหน้าท่ี กิจกรรมศิลป์สโมสร
 กรณีเร่งด่วน

59,100.01          59,100.01              -                   เฉพาะเจาะจง อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 59,100.01           อิสระพงษ์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ 59,100.01                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120376 24/12/2021

3406 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย  รายการ สูงวัยวาไรต้ี (ก.ค.- ธ.ค.64) 144,000.00         3,000.00                144,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกานต์มณี พรหมศิริ 3,000.00             นางสาวกานต์มณี พรหมศิริ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120377 30/12/2021

3631 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 1,800.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120378 30/12/2021

3633 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          900.00                   -                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 900.00                      
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120379 30/12/2021

3630 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          3,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 3,600.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120380 30/12/2021

3636 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          3,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,600.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120381 30/12/2021

3628 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          3,600.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 3,600.00             นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120382 30/12/2021

3626 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          1,800.00                -                   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,800.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 1,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120383 30/12/2021

3639 ค่าล่ามภาษามือ รายการ คนสู้โรค ไตรมาส 4/64 40,500.00          4,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,500.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 4,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120384 30/12/2021

752
ช่างจัดหาเส้ือผ้า พิธีกรรายการ คุณเล่า เราขยาย กรณีจ าเป็นเร่งด่วน
 (เดือนพ.ย.-ธ.ค. 64)

35,200.09          33,000.08              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท สเต็ปดีไซน์ จ ากัด 33,000.08           บริษัท สเต็ปดีไซน์ จ ากัด 33,000.08                   เร่งด่วน PO2021120385 30/12/2021

3702 ค่าจัดหาเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย รายการ รู้เท่ารู้ทัน (เร่งด่วน) 3,000.00            3,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 3,000.00             อมรศักด์ิ รัศมีชัยศิลป์ 3,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120386 31/12/2021

3699 ค่าผู้ด าเนินรายการ รู้เท่ารู้ทัน (เร่งด่วน) 5,000.00            5,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 5,000.00             คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ 5,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120387 31/12/2021

3700 ค่าเจ้าหน้าท่ี prop รายการ รู้เท่ารู้ทัน  (เร่งด่วน) 1,000.00            1,000.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 1,000.00             นายเกรียงไกร  บัวแก้ว 1,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120388 31/12/2021

3701 ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม รายการ รู้เท่ารู้ทัน (เร่งด่วน) 2,500.00            2,500.00                -                   เฉพาะเจาะจง นายมารุต เนียมท้วม 2,500.00             นายมารุต เนียมท้วม 2,500.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120389 31/12/2021

3260 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 6,000.00             น.ส.ดาวศรี  โลเกตุ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120390 31/12/2021

3264 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 3,600.00             นางสาวกนิษฐา  รัตนสินธ์ุ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120391 31/12/2021

3287 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 4,800.00             น.ส.ชนินันท์    แย้มขวัญยืน 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120392 31/12/2021

3275 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         4,800.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 4,800.00             คุณศศิธร จ านงค์จันทร์ 4,800.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120393 31/12/2021

3277 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         7,200.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 7,200.00             นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 7,200.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120394 31/12/2021

3281 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,000.00             นางสาว สุชาดา จิตรสุภาพ 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120395 31/12/2021

3302 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         2,400.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางกันยา  แซ่อ่ึง 2,400.00             นางกันยา  แซ่อ่ึง 2,400.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120396 31/12/2021



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

3294 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         10,800.00              316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 10,800.00           นางสาวจุฑามาศ สุธนวัฒนาเจริญ 10,800.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120397 31/12/2021

3255 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         3,600.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 3,600.00             นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 3,600.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120398 31/12/2021

3301 ค่าล่ามภาษามือ รายการ  วันใหม่วาไรต้ี  ไตรมาส 3-4/64 316,800.00         6,000.00                316,800.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 6,000.00             นางสาวภริมา  วินิธาสถิตย์กุล 6,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2021120399 31/12/2021

1655 จัดซ้ือชุดตรวจคัดกรอง ATK และ ชุดป้งกัน PPE 377,001.66         377,001.66             337,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 377,001.66          บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 377,001.66                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010002 04/01/2022

4109
ค่าจ้างท ารายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น 6 กลุ่มประเด็น ประเด็นส่ือ
สาธารณะ

20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. จินดารัตน์  เพ่ิมลาภวิรุฬห์ 4,000.00             น.ส. จินดารัตน์  เพ่ิมลาภวิรุฬห์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010003 04/01/2022

4111
ค่าจ้างท ารายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น 6 กลุ่มประเด็น ประเด็นส่ือ
สาธารณะ

20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาว ศิริพร ระวีกูล 4,000.00             นางสาว ศิริพร ระวีกูล 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010004 04/01/2022

1654 ค่าบริการศูนย์ฉีดวัคซีนเดือนพ.ย. 2564 214,835.94         214,835.94             214,835.94        เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ 214,835.94          บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ 214,835.94                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010007 04/01/2022

4131 Backdrop ก้าวสู่ 15 ปี ส่ือสาธารณะ 26,322.00          26,322.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอด ออน จ ากัด 26,322.00           บริษัท แอด ออน จ ากัด 26,322.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010009 04/01/2022

4116 ค่าจัดท ารายงานประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนา 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย มูฮ าหมัด  ดือราแม 4,000.00             นาย มูฮ าหมัด  ดือราแม 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010022 04/01/2022

4115 ค่าจัดท ารายงานประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนา 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. วรารัตน์  หมวกยอด 4,000.00             น.ส. วรารัตน์  หมวกยอด 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010023 04/01/2022

4086
ค่าจัดท ารายงานประเด็นพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย

20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย ศิวัช  หืนกระโทก 4,000.00             นาย ศิวัช  หืนกระโทก 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010024 05/01/2022

4104 ค่าจัดท ารายงานประเด็นสังคมและคุณภาพชีวิต 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพชรพร  วรชัยพิทักษ์ 4,000.00             นางสาวพชรพร  วรชัยพิทักษ์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010025 05/01/2022

4105 ค่าจัดท ารายงานประเด็นสังคมและคุณภาพชีวิต 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย มูฮ าหมัด  ดือราแม 4,000.00             นาย มูฮ าหมัด  ดือราแม 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010026 05/01/2022

3642 ค่าผลิตรายการ คุณครูของฉัน 1,085,000.03      1,071,070.00          1,085,000.00      คัดเลือก
บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม จ ากัด
 ,บริษัท เจ เอส แอล โกลบอลมีเดีย 
จ ากัด, บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน 

1,071,070.00       บจ.แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม 1,071,070.00              เกณฑ์คุณภาพและราคา PO2022010027 04/01/2022

4103 ค่าจัดท ารายงานประเด็นสังคมและคุณภาพชีวิต 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย เด่ียว  อนุภาพ 4,000.00             นาย เด่ียว  อนุภาพ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010041 05/01/2022

4090
ค่าจัดท ารายงานประเด็นพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย

20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. ธัญญารัตน์  นามวงศ์ 4,000.00             น.ส. ธัญญารัตน์  นามวงศ์ 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010043 05/01/2022

4132 จ้างผลิต ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ ส าหรับงานก้าวสู่ปีท่ี 15 ส.ส.ท. 53,928.00          52,430.00              53,928.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร 52,430.00           บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร 52,430.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010070 10/01/2022

3728 ค่าลิขสิทธ์ิเพลง (อนุญาตเผยแพร่ดนตรีกรรม)  รายการ 27,392.00          27,392.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิขสิทธ์ิดนตรี 27,392.00           บริษัท ลิขสิทธ์ิดนตรี 27,392.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010074 07/01/2022

4135 ท าPost Production สารคดีผู้ประท้วงรุ่นใหม่ จ านวน 5 ตอน 600,000.04         575,000.02             600,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้าให้ จ ากัด 575,000.02          บริษัท ห้าให้ จ ากัด 575,000.02                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010140 14/01/2022

4139 ค่าตกแต่งสถานท่ีส าหรับ งานก้าวสู่ 15 ส.ส.ท. 90,000.00          90,000.00              90,000.00          เฉพาะเจาะจง นาย ธนัท อรุณวิราม 90,000.00           นาย ธนัท อรุณวิราม 90,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010142 17/01/2022

1706 ชุดเซตดูแลช่วงโควิด 19 มอบให้พนักงาน 52,009.49          51,467.00              52,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 51,467.00           บริษัท เอสเอสทีซี กรุปส์ จ ากัด 51,467.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010183 18/01/2022

4130 จ้างช่างแต่งหน้า-ท าผมผู้ร่วมเวที งานก้าวสู่ปีท่ี 15 ส.ส.ท. 10,000.00          10,000.00              10,000.00          เฉพาะเจาะจง คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 10,000.00           คุณพิริยากร แกล้วกสิกรณ์ 10,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010185 18/01/2022

288 ชุดอุปกรณ์เสริมพัฒนาการปฐมวัย Thai PBS Kids จ านวน 1,500 ชุด 1,500,000.00      938,500.00             1,500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเพรสทีจ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จ ากัด 938,500.00          บริษัทเพรสทีจ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จ ากัด 938,500.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010191 19/01/2022

366 จัดจ้างบริการข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Insight Profile) 1,500,000.00      1,391,000.00          1,500,000.00      คัดเลือก
บริษัท ยูโกฟ (ประเทศไทย) จ ากัด, 
บริษัท เอจีบี แนลเซ็น มีเดีย รีเสร็ซ 
(ประเทศไทย),บริษัท มิวยูอินไซส์ 

1,391,000.00       บริษัท ยูโกฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,391,000.00              
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนข้อเสนอด้านเทคนิค

ถูกต้อง ได้คะแนนรวมสูงสุด
PO2022010202 19/01/2022

374
เพ่ือพัฒนาระบบจ าแนกการน าเสนอข่าวออนไลน์ของ ส.ส.ท. ด้วย
ระบบ AI

600,000.00         600,000.00             600,000.00        เฉพาะเจาะจง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค 600,000.00          ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค 600,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010241 21/01/2022

4118 ค่าจัดท ารายงานประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนา 20,000.00          4,000.00                20,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาว ยุพา  ตาลเส้ียน 4,000.00             นางสาว ยุพา  ตาลเส้ียน 4,000.00                    
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010244 24/01/2022

4134 ค่าซ่อมแซม-ท าสีมาสคอต 73,830.00          73,830.00              73,830.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 73,830.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอเอฟ ดีไซน์ 73,830.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010252 24/01/2022

3966 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ALTV.TV ระยะท่ี 2 2,470,000.00      2,420,000.00          2,470,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิส 2,420,000.00       บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิส 2,420,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010254 24/01/2022

เดือนมกราคม 2565



วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสัญญา รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ รายช่ือคู่สัญญา ราคา เลขท่ีสัญญา วันท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ล าดับท่ี ช่ืองาน/โครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

2359
จัดหาอะไหล่ Seamless Switch สถานีชุมพร , สถานี
นครศรีธรรมราช

545,486.00         535,000.00             254,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ 535,000.00          บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ 535,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010270 24/01/2022

41 ค่าผู้สอบบัญชี ปี2565 1,500,000.00      1,300,000.00          1,500,000.00      คัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 1,300,000.00       บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 1,300,000.00              
 มีผู้ย่ืนเสนอราคาเพียงรายเดียวและให้ด าเนินการ

ต่อ
PO2022010274 25/01/2022

3709 ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (Jazz) 50,000.01          25,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีโพรโพส ครีเอช่ัน จ าก 25,000.00           บริษัท พรีโพรโพส ครีเอช่ัน จ าก 25,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010280 21/01/2022

2203
งานเพ่ิม เฟส 2 ส่วนงานระบบประกอบอาคาร ศูนย์ Thai PBS 
World

897,064.46         850,000.00             897,064.46        เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 850,000.00          บริษัท แสงอุดมชัย จ ากัด 850,000.00                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010289 26/01/2022

2948 ค่าลิขสิทธ์ิสารคดี จาก NHK 1,313,915.20      1,380,084.16          -                   เฉพาะเจาะจง NHK Enterprises, Inc. 1,380,084.16       NHK Enterprises, Inc. 1,380,084.16              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010429 18/01/2022

3720
ค่าศิลปินแก้สีภาพวีดีโอ รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (มินิ
คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์)

53,500.00          53,500.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัทซีอาล๊อต บูทีค โพสท์โปรดักชั 53,500.00           บริษัทซีอาล๊อต บูทีค โพสท์โปรดักชั 53,500.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010512 31/01/2022

3719
ค่าตัดต่อพร้อมเจ้าหน้าท่ี  รายการ  พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ (มินิ
คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์)

64,200.00          64,200.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 64,200.00           บริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักช่ันแอน 64,200.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010514 31/01/2022

3597
ค่าลิขสิทธ์ต่างประเทศ สารคดีจาก BBC ชุด One Cup A 
Thousand Stories

2,103,822.00      2,106,833.40          -                   เฉพาะเจาะจง BBC Studios Distribution Limited 2,106,833.40       BBC Studios Distribution Limited 2,106,833.40              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022010521 29/01/2022

367 External Evaluation 2,500,000.00      2,260,500.00          2,500,000.00      คัดเลือก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2,260,500.00       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,260,500.00              เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน ๆ PO2022020003 01/02/2022

370 Media Lab 2564 1,000,000.00      1,000,000.00          1,000,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1,000,000.00       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1,000,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022020004 01/02/2022

2152
จัดหาโปรแกรมลิขสิทธ์ิระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับศูนย์ข่าว 3 
ศูนย์

2,850,000.00      2,749,900.00          2,850,000.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด ,บริษัท เฟรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด
 ,บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย)

2,749,900.00       บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค 2,749,900.00              เกณฑ์ราคา PO2022020055 07/02/2022

3729
ค่าผู้ด าเนินการตรวจสอบลิขสิทธ์ิเพลง  รายการ พลังเพลงเพ่ิมพลังใจ
  (Jazz)

30,000.00          30,000.00              -                   เฉพาะเจาะจง น.ส. จรุวรรณ อมรรัตน์กูลกิจ 30,000.00           น.ส. จรุวรรณ อมรรัตน์กูลกิจ 30,000.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022020069 08/02/2022

988
จัดหาอุปกรณ์ทดแทนและปรับปรุงระบบอุปกรณ์ปฏิบัติการ 
(คอมพิวเตอร์แม่ข่าย)

1,400,000.01      1,385,650.00          1,400,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 1,385,650.00       บริษัท บี.อี.ซี. จ ากัด 1,385,650.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022020180 15/02/2022

976 จัดหาอุปกรณ์ไมโครโฟนไร้สาย ให้ส านักส่ือใหม่ 31,672.00          31,137.00              -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 31,137.00           บริษัท เทคฟอกซ์ จ ากัด 31,137.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022020196 18/02/2022

2206
ขออนุมัติงานซ่อม VSD ควบคุม ระบบป๊ัมน้ า ประปา ชุดท่ี 2 ป๊ัมตัวท่ี
 2

78,110.00          78,110.00              78,110.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 78,110.00           บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโน 78,110.00                  
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022020199 18/02/2022

3467 ค่าลิขสิทธ์ิการ์ตูนต่างประเทศ 1,404,000.28      592,800.24             -                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีไอจีเอ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 592,800.24          บริษัท ทีไอจีเอ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 592,800.24                
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022020220 21/02/2022

376 จัดจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ Nation wide survey 1,267,000.00      1,267,000.00          1,267,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จ ากัด 1,267,000.00       บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จ ากัด 1,267,000.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022020291 28/02/2022

3931
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบแนะน าเน้ือหา (Suggestion 
Content) เว็บไซต์

2,500,000.00      2,430,000.00          2,500,000.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท ไปป์ไลน์ โซลูช่ัน จ ากัด, บริษ ท 
เพรสทิจ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จ ากัด, บริษัท 
ซอฟต์เวย์ คอนซัลต้ิง จ ากัด ,บริษัท 

2,430,000.00       บริษัท ไปป์ไลน์ โซลูช่ัน จ ากัด 2,430,000.00              เกณฑ์ราคาและเกณฑ์คุณภาพ PO2022030043 08/03/2022

2372
จัดหาอุปกรณ์ ระบบ Monitoring and Control ของสถานีเสริม 
128 สถานี

4,500,000.22      3,599,000.00          4,500,000.00      ประกาศเชิญชวน
บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย
,บริษัท แนท คอนเซ้าส์ต้ิง จ ากัด
,บริษัทอินเตอร์เนช่ันแนลเน็ตเวิร์กซิส

3,599,000.00       บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ันเอเชีย 3,599,000.00              เกณฑ์ราคา PO2022030044 08/03/2022

3612
ค่าชุดอุปกรณ์สนับสนุนการจัดท า CC และ AD ฝ่ายพัฒนาผลผลิต
เน้ือหา

1,499,819.00      1,499,819.00          150,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นีว่า เทคโนโ 1,499,819.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นีว่า เทคโนโ 1,499,819.00              
 สอดคล้องกับขอบเขตงานและเป็นราคาท่ี

เหมาะสม
PO2022030045 08/03/2022

1,422,864,834.99        รวมท้ังส้ิน

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เดือนมีนาคม 2565


