สรุปสัญญา/ใบสั่ง ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2556

ลาดับที่

เลขทีส่ ญ
ั ญา

ลงวันที่

ชื่อสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วงเงินตามสัญญา
จ้าง

วิธี

ประเภท

3,700,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

17,085,095.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

1

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(วท) 6/2556

15

มค.56 สัญญาจ้างที่ปรึกษา เพือ่ สารวจข้อมูลอินเทอร์เน็ตและมูลค่าตลาด
สื่อสารของประเทศไทย ประจาปี 2555 และคาดการณ์ปี 2556

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

2

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(วท) 10/2556

21

มค.56 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และประเมินตลาดที่เกีย่ วข้อง
เพือ่ ปรับปรุงนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่
เกีย่ วข้องและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากาหนดผู้มีอานาจใน
กิจการโทรคมนาคม

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(ปส.1) 56/2556

7

กพ.56 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพือ่ จัดทาโครงการศึกษาวิจยั และวิเคราะห์ การ
ตรวจคุณสมบัติปจั จัยความพร้อมของชุมชุนในการดาเนินการสถานี
วิทยุชุมชนในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3,000,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

4

สัญญาเลขที่ พย.(จ)(พท.)73/2556

27

มี.ค.56 สัญญาจ้างผู้รับจ้างจัดงานสัมมนาและนิทรรศการแสดงนวัตกรรม
เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพือ่ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

สมาคมบรอดแบนด์คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสประเทศไทย

11,996,659.17

พิเศษ

จ้าง

5

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(ดส.)86/2556

1

พค.56 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจยั เพือ่ สร้างรูปแบบการกระจายเสียง ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒ
ในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Post Conflict Radio in Three นบริหารศาสตร์
Southern Border Provinces)

7,000,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

6

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(บส.)96/2556

7

พค.56 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพือ่ จัดทาตาราและคู่มือในการฝึกอบรมหลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

4,000,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

7

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(ทย.)100/2556

16

พค.56 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4,800,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

หมายเหตุ

สรุปสัญญา/ใบสั่ง ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2556

ลาดับที่

เลขทีส่ ญ
ั ญา

ลงวันที่

ชื่อสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วงเงินตามสัญญา
จ้าง

วิธี

ประเภท

8

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(บส.)106/56

30

พค.56 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์

2,000,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

9

สัญญาเลขที่ พย.(จ)(พท.)107/56

30

พค.56 สัญญาจ้างจัดทาเอกสารและสือสาหรับผู้พกิ ารทุกประเภทให้เข้าถึง
เนื้อหา กฏหมายและประกาศที่เกีย่ วข้องกับ กสทช . และจัดรับฟัง
ความคิดเห็นทั่วประเทศ

สมาคมบรอดแบนด์เพือ่ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสประเทศไทย

9,800,065.80

พิเศษ

จ้าง

10

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(รท.)113/2556

1

กค.56 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ศึกษาหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ย

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

2,000,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

11

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พท.)114/2556

4

กค.56 การจัดทาฐานข้อมูลค่าไอพีแอดเดรสสาหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคม สถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่งมหา
ในประเทศไทย
วิยาลัยธรรมศาสตร์

14,970,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

12

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พท.)115/2556

8

กค.56 การศึกษาความสัมพันธ์เรื่อง Financial ของผู้ประกอบการกับการ
กากับดูแลกิจการโทรคมนาคม

สถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่งมหา
วิยาลัยธรรมศาสตร์

4,000,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

13

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(สบ.)119/2556

25

กค.56 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

5,700,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

14

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(ปส.1)120/56

24

กค.56 ศึกษาวิจยั กรอบแนวทาง รูปแบบและกากับดูแลในการประกอบ
กิจการ บริการสาธารณะ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

10,000,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

15

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(บส.)127/2556

9

สค.56 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสารวจและนาเสนอหลักเกณฑ์การกากับ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบัน
ดูแลสื่อวิทยุชุมชนเพือ่ นาไปสู่สังคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยม
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สารสนเทศ (Democracy with information Pluralism)

8,000,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

หมายเหตุ

สรุปสัญญา/ใบสั่ง ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2556

ลาดับที่

เลขทีส่ ญ
ั ญา

ลงวันที่

ชื่อสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วงเงินตามสัญญา
จ้าง

วิธี

ประเภท

16

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พท.)128/2556

19

สค.56 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ดาเนินการศึกษาการพัฒนาระบบเตือนภัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
จากการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณทหารลาดกระบัง
เกินกาหนดโดยภาคประชาชน

7,970,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

17

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(สส.)131/56

2

กย. 56 จ้างที่ปรึกษาเพือ่ ดาเนินการโครงการศึกษาผลกระทบและกาหนด
แนวทางการกากับการครองสิทธิขา้ มสื่อ

5,000,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

18

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(ทท.)132/56

9

กย. 56 จัดจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ศึกษาออกแบบและจัดทาข้อกาหนดขอบเขตการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัย
ดาเนินงานจัดตั้งห้องปฏิบตั ิการ ทดสอบ Specific Absorption
มหิดล
Rate (SAR)

1,880,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

19

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พท.)134/56

5

กย. 56 จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและแนวทางปฏิบตั ิเพือ่ นการ
กากับดูแลเทคโนโลยี 4G Advantage ในประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

3,977,128.80

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

20

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พท.)135/56

5

กย. 56 จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความมั่นคงข้อมูลการเข้ารหัสลับ (Encryption) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
แบบ A5/1 และ A5/2 ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM
คุณทหารลาดกระบัง

7,952,910.40

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

21

สัญญาเลขที่ พย.(จ)(ชส.)138/56

16

กย. 56 จ้างศึกษาจัดเก็บข้อมูลพืน้ ที่เป้าหมายในการเข้าถึงการรับรู้ขอ้ มูล
ข่าวสารสาหรับประชาชนด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

9,910,000.00

พิเศษ

จ้าง

22

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พท.)139/56

23

กย. 56 จ้างที่ปรึกษาเพือ่ ศึกษาแนวทางเตือนภัยน้าท่วมโดยตรงผ่านระบบ
การสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

7,990,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

23

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พท.)140/56

23

กย. 56 จ้างที่ปรึกษา เพือ่ การศึกษาเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพือ่ ความมั่นคง

มหาวิทยาลัยมหิดล

13,980,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หมายเหตุ

สรุปสัญญา/ใบสั่ง ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2556

ลาดับที่

เลขทีส่ ญ
ั ญา

ลงวันที่

ชื่อสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วงเงินตามสัญญา
จ้าง

วิธี

ประเภท

24

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(มส.)144/56

27

กย. 56 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ศึกษาวิจยั แนวทางการกากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชนในประเทศไทยให้เป็นไปตามกฏหมาย

มูลนิธิพฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ

9,999,150.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

25

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(รท.)146/56

30

กย. 56 จัดจ้างที่ปรึกษาเพือ่ สารวจและวิจยั ความตระหนักรู้ในฃสิทธิของ
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2,976,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

26

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พย.)150/56

30

กย. 56 จ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานจ้างออกแบบรายละเอียดและ
ปรับปรุงอาคารสานักงาน กสทช. (อาคาร 9 ชั้น) ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

สถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2,800,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

27

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พส.)151/56

9

ตค. 56 สัญญาจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม Reverse Intermodulation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การออกอากาศของสถานีที่อยู่ใกล้กนั และแนวทางการดูแลให้เกิด
การกวนกันให้น้อยของสถานีวิทยุกระจายเสียง สาหรับการทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียง

3,517,800.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

28

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(อส.)159/56

15

ตค. 56 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ดาเนินโครงการติดตามประเมินผลการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดาเนินงานตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์กจิ การกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) ระยะ2 ประจาปี 2556

6,000,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

29

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(ยย.)163/2556

4

พย. 56 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจยั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ธุรกิจโทรคมนาคม จากการจัดสรรคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่
สัมปทานจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 56

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

7,000,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

30

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(ปบ.)175/2556

21

พย. 56 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคาระห์และประเมินความเสี่ยง ด้านการ
ให้บริการระบบเครือข่ายบรอดแบนด์ของประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

10,000,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

หมายเหตุ

สรุปสัญญา/ใบสั่ง ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2556

ลาดับที่

เลขทีส่ ญ
ั ญา

ลงวันที่

ชื่อสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วงเงินตามสัญญา
จ้าง

วิธี

ประเภท

31

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พย.)182/2556

13

ธค. 56 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพือ่ จัดทาแนวทางเพือ่ มุ่งสู่ Smart Green Office สถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่ง
ของสานักงาน กสทช.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9,970,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

32

สัญญาเลขที่ พย.(จ)(ผบ.)187/2556

18

ธค. 56 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ด้าน
ส่งเสริมสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน

มหาวิทยาลักราชภัฎสวนสุนันทา

3,999,918.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

33

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(รท.)190/2556

23

ธค. 56 สัญญาจ้างที่ปรึกษา เพือ่ ศึกษาผลกระทบของการแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

14,900,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

34

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(พส.)205/2556

26

ธค. 56 สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการสร้างต้นแบบ (Prototype) เครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงขนาดกาลังส่ง 500 วัตต์

ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

1,000,000.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

35

สัญญาเลขที่ พย.(ป)((ผบ.)208/2556 26

ธค. 56 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ต้าน
คุ้มครองผู้บริโภค

มหาวิทยาลัยบูรพา

3,999,645.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

36

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(ผบ.)209/2556

26

ธค. 56 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฎิบตั ิงาน ด้าน
กิจการกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3,999,930.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

37

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(ผบ.)210/2556

26

ธค. 56 สัญณาจ้างที่ปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ด้าน
กิจการโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

3,995,060.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

38

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(ผบ.)211/2556

26

ธค. 56 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ติดตามและและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ด้าน
กิจการโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3,999,644.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

หมายเหตุ

สรุปสัญญา/ใบสั่ง ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2556

ลาดับที่

เลขทีส่ ญ
ั ญา

ลงวันที่

ชื่อสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วงเงินตามสัญญา
จ้าง

วิธี

ประเภท

39

สัญญาเลขที่ พย.(จ)(ทย.)212/2556

26

ธค. 56 สัญญาจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP สาหรับมูลนิธิโครงการ
หลวง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

34,970,000.00

พิเศษ

จ้าง

40

สัญญาเลขที่ พย.(ป)(บย.)213/2556

26

ธค. 56 สัญญาจ้างที่ปรึกษา เพือ่ ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างสานักงาน
กสทช.

สถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7,794,635.00

ตกลงราคา

จ้างที่ปรึกษา

41

สัญญาเลขที่ พย.(จ)(ทย.)214/2556

26

ธค. 56 สัญญาจ้างพัฒนาระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการจัดการ
รายได้และระบบบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

49,900,000.00

พิเศษ

จ้าง

42

สัญญาเลขที่ พย.(จ)(ทย.)221/2556

27

ธค. 56 สัญญาจ้าง พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

49,910,000.00

พิเศษ

จ้าง

43

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(บส.) 70/2556

6 กพ.56

จ้างดาเนิ นการบริ หารจัดการในโครงการนักบริ หารระดับสู งกิจการ สถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการเชิง
กระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

5,000,000.00

พิเศษ

จ้าง

44

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(พย.)133/56

28 กพ.56

จ้างพิมพ์ ซองฯ จานวน 2 รายการ

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

38,520.00

ตกลงราคา

จ้าง

45

ใบสัง่ เลขที่ พย.(ซ)(พย.)139/56

28 กพ.56

จ้างพิมพ์ ซองฯ จานวน 6 รายการ

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

85,332.50

ตกลงราคา

ซื้ อ

46

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(ปบ.)262/56

11 เม.ย.56

จ้างให้สานักพิมพ์ฯ พิมพ์หนังสื อรวมมติที่ประชุม กสทช . ปี 2555
จานวน 100 เล่ม

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

28,890.00

ตกลงราคา

จ้าง

47

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(ยย.)321/56

8 พค. 56

จ้างพัฒนาและออกแบบคูม่ ือเพื่อการประเมินยุทธศาสตร์ องค์กร
สานักงาน กสทช.

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิเพื่อ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

950,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

หมายเหตุ

สรุปสัญญา/ใบสั่ง ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2556

ลาดับที่

เลขทีส่ ญ
ั ญา

ลงวันที่

ชื่อสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วงเงินตามสัญญา
จ้าง

วิธี

ประเภท

48

ใบสัง่ เลขที่ พย.(ซ)(บส.)325/56

9 พค. 56

จ้างพิมพ์กระดาษคัน่ เอกสารหยักข้าง(กระดาษคัน่ วาระ)ขนาด เอ 4 สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
จานวน 24 รี ม
กิจจานุเบกษา

10,785.60

ตกลงราคา

ซื้ อ

49

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(บย.)361/56

28 พค. 56

จ้างผูต้ รวจประเมินภายนอก (การจัดทาระบบบริ หารคุณภาพ
ISO9001:2008)

สานักรับรองระบคุณภาพ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

211,860.00

ตกลงราคา

จ้าง

50

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(ปบ.)385/56

7 มิย. 56

จ้างพิมพ์หนังสื อรวมมติที่ประชุม กสทช . ปี 2555 เพิ่มเติม จานวน
200 เล่ม

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

29,960.00

ตกลงราคา

จ้าง

51

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(พย.)394/56

13 มิย. 56

จ้างพิมพ์สมุดใช้รถยนต์ จานวน 200 เล่ม

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

37,450.00

ตกลงราคา

จ้าง

52

ใบสัง่ เลขที่ พย(จ)(ปส.1)410.1/56

21 มิย. 56

จ้างพิมพ์ซองเอกสารสี น้ าตาลพิมพ์ครุ ฑ ขนาด C4 ไม่ขยายข้าง
จานวน 20,000 ซอง

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

24,610.00

ตกลงราคา

จ้าง

53

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(มส.)431/56

1 กค. 56

จ้างพิมพ์หนังสื อรวมกฏหมายด้านกิจการกระจายเสี ยงและกิจการ
โทรทัศน์ จานวน 1,000 เล่ม

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

224,700.00

ตกลงราคา

จ้าง

54

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(กท.)528/56

25 กค. 56

จ้างเหมาบริ การ เพื่อจัดงานเสวนาเฉพาะประเด็น เรื่ อง ปั ญหา
กฏหมายกรณี การสิ้ นสุ ดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz และ
แนวทางแก้ไข

คณะนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

120,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

55

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(สท.)537/56

29 กค. 56

จ้างดาเนิ นการอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสู ตร "การวางแผนและการ
บริ หารโครงการอย่างมืออาชีพ "

สานักสิ ริพฒั นาสถาบัน
ตพัฒนบริ หารศาสตร์

308,700.00

ตกลงราคา

จ้าง

56

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(วย.)540/56

30 กค. 56

จ้างดาเนิ นการโครงการอบรมหลักสู ตร "พัฒนาผูบ้ ริ หารระดับ
ผูอ้ านวยการกลุ่มงานของสานักงาน กสทช .(ผบก.)"

มูลนิ ธิพฒั นาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศ

3,499,144.00

พิเศษ

จ้าง

ฑิ

หมายเหตุ

สรุปสัญญา/ใบสั่ง ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2556

ลาดับที่

เลขทีส่ ญ
ั ญา

ลงวันที่

ชื่อสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วงเงินตามสัญญา
จ้าง

วิธี

ประเภท

57

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(กท.)551/2556

31 กค. 56

จ้างดาเนิ นการ การประชาสัมพันธ์ กสทช . และสานักงาน กสทช.
ในการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล "เจ้าท่า 2556"

กรรมการฝ่ ายจัดหารายได้และการเงิน
ในคณะกรรมการ การแข่งขันกอล์ฟ
การกุศล"เจ้าท่า 2556" โดยนาย
สมพงษ์ จิรศิริเลิศ

100,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

58

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(วย.)584/2556

5 สค. 56

จ้างดาเนิ นโครงการฝึ กอบรม หลักสู ตร "ภาษาอังกฤษสาหรับ
ผูบ้ ริ หาร (Executive English)

โรงเรี ยนธุรกิจสารสนเทศ
BitS(Thailand)

135,500.00

ตกลงราคา

จ้าง

59

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(รส.)695/56

30 สค. 56

จ้างดาเนิ นการศึกษาความเหมาะสมของคนพิการกับผูบ้ ริ โภคสื่ อ
วิทยุโทรทัศน์ ที่ไม่ถูกละเมิดและละเลย

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย

80,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

60

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(ทท.)709/56

4 กย. 56

จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกเพื่อดาเนิ นการจัดอบรมและศึกษาดู
งานหลักสู ตร Measurement of electromagnetic field ณ ประเทศ
ไทย และสหรัฐอเมริ กา

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิ กส์ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1,600,000.00

พิเศษ

จ้าง

61

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(สบ.)755/2556

16 กย. 56

จ้างดาเนิ นการโครงการประชาสัมพันธ์ กสทช . และสานักงาน
กสทช. ผ่านการจัดงานเสวนา "ภาพ/ข่าวละเมิ fสิ ทธิ เด็กมีสิทธิ ติด
คุก" (สถาบันอิศรา)

มูลนิ ธิพฒั นาสื่ อมวลชนแห่งประเทศ
ไทย

30,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

62

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(สบ.)786/56

27 กย. 56

จ้างดาเนิ นการโครงการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ กสทช. และ สานักงาน กสทช. ผ่านการ
สนับสนุนการสัมมนา-เสวนา "ทีวีดิจิตอล สาหรับคนไทย"

สมาคมสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค

200,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

63

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ))รส.)788/56

17 กย. 56

จ้างดาเนิ นงานโครงการพัฒนาศักยภาพในการเฝ้ าระวังปั ญหา
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

มูลนิ ธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา

999,800.00

ตกลงราคา

จ้าง

หมายเหตุ

สรุปสัญญา/ใบสั่ง ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2556

ลาดับที่

เลขทีส่ ญ
ั ญา

ลงวันที่

ชื่อสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วงเงินตามสัญญา
จ้าง

วิธี

ประเภท

64

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(รท.)803/56

26 กย. 56

จ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดาเนิ นงานโครงการฝึ กอบรมหลักสู ตร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ
การพัฒนาภาวะผูน้ าและการทางานเป็ นทีม (Leadership and Team ไทย
Buitding)

499,845.00

ตกลงราคา

จ้าง

65

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(สบ.)862/2556

11 ตค. 56

จัดจ้างดาเนิ นการโครงการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ กสทช. และ สานักงาน กสทช. ผ่านการ
สนับสนุนกิจกรรมแรลลี่การกุศลโครงการ "OKUS RALLY#11"
ของสมาคมนักเรี ยนเก่าโรงเรี ยนสาธิ ตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

66

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(กท.)888/56

17 ตค. 56

จ้างผูด้ าเนิ นการ การประชาสัมพันธ์เสริ มสร้างภาพลักษณ์ กสทช .
และสานักงาน กสทช. ผ่านโครงการอบรมเยาวชน "เด็กไทยรัก
เครื่ องบินไทย" ของมูลนิ ธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิ ธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยาน
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

300,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

67

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(สท.)900/56

21 ตค. 56

จ้างพิมพ์ของเอกสารสี น้ าตาล ขนาด 10X15 นิ้ว จานวน 2,000 ซอง สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

8,560.00

ตกลงราคา

จ้าง

68

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(รส.)907/56

21 ตค. 56

จัดจ้างดาเนิ นงานโครงการสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริ การ
ด้านกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์อย่างทัว่ ถึง กิจกรรมที่
2 การจัดทาข้อเสนอสาหรับผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ในการจัด
ให้มีบริ การล่ามภาษามือ (Sign Language Interpreter) เพื่อการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

800,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

69

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(จส.)920/56

25 ตค. 56

จ้างตรวจสอบคุณสมบัติผขู ้ อรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริ การทางธุรกิจ
ระดับชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

5,500,000.00

พิเศษ

จ้าง

หมายเหตุ

สรุปสัญญา/ใบสั่ง ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2556

ลาดับที่

เลขทีส่ ญ
ั ญา

ลงวันที่

ชื่อสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วงเงินตามสัญญา
จ้าง

วิธี

ประเภท

4,500,000.00

พิเศษ

จ้าง

70

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(จส.)921/56

25 ตค. 56

จ้างตรวจสอบคุณสมบัติผขู ้ อรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริ การทางธุรกิจ
ระดับชาติ

ศูนย์บริ การแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

71

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(สภ.)943/56

28 ตค. 56

จ้างพิมพ์กระดาษหยักข้างสี ต่างๆ ใช้กระดาษการ์ ดสี 120 แกรม
จานวน 6 รายการ

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

13,482.00

ตกลงราคา

จ้าง

72

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(รส)960/56

30 ตค. 56

จ้างดาเนิ นการศึกษาเทคโนโลยีการบริ การสาหรับคนพิการในการ
เข้าถึงกิจการโทรทัศน์ (เรื่ อง เทคโนโลยีการบริ การเสี ยงบรรยาย
ภาพสาหรับคนพิการในการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ AD)

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

80,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

73

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(รส.)961/56

30 ตค. 56

จ้างดาเนิ นการศึกษาเทคโนโลยีการบริ การสาหรับคนพิการในการ
เข้าถึงกิจการโทรทัศน์ : การศึกษา เรื่ องเทคโนโลยีการบริ การคา
บรรยายแทนเสี ยงสาหรับคนพิการในการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์
(CC)

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

80,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

74

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(รส.)965/56

31 ตค. 56

จ้างผลิตรายการวิทยุเพื่อเสริ มสร้างความรู ้เท่าทันสื่ อกระจายเสี ยง โทรทัศน์สาหรับคนพิการ

สถานี วิทยุกระจายเสี ยง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

800,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

75

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(กท.)966/56

29 ตค. 56

จ้างพิมพ์กระดาษบันทึกข้อความ ขนาด A5 จานวน 2 รี ม

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

856.00

ตกลงราคา

จ้าง

76

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(วย.)970/56

29 ตค. 56

จัดจ้างทาแบบทดสอบ และดาเนิ นการวัดระดับความรู ้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อ
การปฏิบตั ิงานสาหรับบุคลากรของ สานักงาน กสทช .

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(สถาบันวิทยาการ สวทช.)

440,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

หมายเหตุ

สรุปสัญญา/ใบสั่ง ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2556

ลาดับที่

เลขทีส่ ญ
ั ญา

ลงวันที่

ชื่อสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วงเงินตามสัญญา
จ้าง

วิธี

ประเภท

5,350.00

ตกลงราคา

จ้าง

77

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(รท.)975/56

31 ตค. 56

จ้างพิมพ์ซอง

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

78

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(รส.)983/2556

5 พย. 56

จ้างดาเนิ นงานโครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถของ
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรู ้เท่าทันสื่ อ

มูลนิ ธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

1,000,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

79

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(ยย.)1003/56

13 พย. 56

จ้างดาเนิ นโครงการจัดประชุมด้านการกากับดูแลกิจการสื่ อสาร
NBTC/llC Communications Regulatory Conference 2013

สถาบันวิชาการนโยบายกิจการ
สาธารณะกับธุรกิจและการกากับดูแล
(APaR) ในนามของ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

1,000,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

80

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(กท.)1014/2556

15 พย. 56

จ้างคณะนักศึกษาหลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม คณะนักศึกษาหลักสู ตรผูบ้ ริ หาร
รุ่ นที่3 (นมธ.3) ดาเนิ นการประชาสัมพันธ์ กสทช. และสางาน
ระดับสู งธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม รุ่ นที่
กสทช. ในการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล นมธ . 3
3 (นมธ.3)

100,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

81

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(ทท.)1029/56

18 พย. 56

จ้างให้ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติปฏิบตั ิการทดสอบ
ภาคสนาม วัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิ กส์ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2,000,000.00

พิเศษ

จ้าง

82

ใบสัง่ เลขที่ พย.(ซ)(ผบ.)1058/56

21 พย. 56

ซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

12,583.20

ตกลงราคา

ซื้ อ

83

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(นย.)1064/56

22 พย. 56

จ้างทากระดาษคัน่ เอกสารหยักข้างสี ต่างๆ จานวน 35 รี ม

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

15,729.00

ตกลงราคา

จ้าง

84

ใบสัง่ เลขที่ พย.(ซ)(ปบ.)1067/56

22 พย. 56

ซื้ อวัสดุฯ จานวน 4 รายการ

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

8,988.00

ตกลงราคา

ซื้ อ

หมายเหตุ

สรุปสัญญา/ใบสั่ง ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2556

ลาดับที่

เลขทีส่ ญ
ั ญา

ลงวันที่

ชื่อสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วงเงินตามสัญญา
จ้าง

วิธี

ประเภท

3,554,120.00

พิเศษ

จ้าง

85

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(ยย.)1071/2556

25 พย. 56

จ้างศูนย์บริ การวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาเนิ นการ
โครงการจัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์ และการบริ หารองค์กรของ
สานักงาน กสทช. ปี พ.ศ. 2557-2559

ศูนย์บริ การวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยลัย

86

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(พย.)1100/56

26 พย. 56

จ้างพิมพ์ของ C4 และ DL ครุ ฑ จานวน 3 รายการ

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

49,541.00

ตกลงราคา

จ้าง

87

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(มท.)1105/56

27 พย. 56

จ้างดาเนิ นการจัดโครงการฝึ กอบรม เรื่ อง "การกากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมของ กสทช. ในบริ บทของข้อตกลงระห่างประเทศ "

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

720,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

88

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(สบ.)1127/2556

26 พย. 56

จ้างดาเนิ นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและเสริ มสร้าง
ภาพลักษณ์ กสทช. และ สานักงาน กสทช. ผ่านทางหนังสื อ
รายงานประจาปี 2556-2557 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยี
สารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยี
สารสนเทศ สมาคมนักข่าว
นักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย

28,890.00

ตกลงราคา

จ้าง

89

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(รท.)1149/2556

4 ธค. 56

จ้างดาเนิ นงานโครงการจัดจ้างสารวจและวิเคราะห์สภาพปั ญหาจาก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหา
การใช้บริ การโทรคมนาคมของผูบ้ ริ โภคในปี 2556
วิทยลัยศรี นทรวิโรฒ

890,100.00

ตกลงราคา

จ้าง

90

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(สบ.)1162/2556

6 ธค. 56

จ้างดาเนิ นโครงการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร และเสริ มสร้าง
ภาพลักษณ์ กสทช. และสานักงาน กสทช. ผ่านการสนับสนุนการ
จัดงาน Luncheon Talk 2013

มูลนิ ธิศาสตราจารย์บารุ งสุ ข สี หอาไพ

50,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

91

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(สบ.)1175/2556

6 ธค. 56

โครงการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและเสริ มสร้างภาพลักษณ์
กสทช. และสานักงาน กสทช. ผ่านการจัดงาน "สดุดีวีรชน 8
ธันวาคม 2484" ประจาปี 2556

กองทัพอากาศ โดยกองบิน 5 โดย
นาวาอากาศเอกพิทูร เจริ ญยิง่

100,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

หมายเหตุ

สรุปสัญญา/ใบสั่ง ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2556

ลาดับที่

เลขทีส่ ญ
ั ญา

ลงวันที่

ชื่อสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วงเงินตามสัญญา
จ้าง

วิธี

ประเภท

100,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

3,595.20

ตกลงราคา

จ้าง

92

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(สบ.)1188/2556

9 ธค. 56

จ้างดาเนิ นการ โครงการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ กสทช. และสานักงาน กสทช. ผ่านการ
สนับสนุนการจัดประชุม 10th international Conference on
elearning for Knowledge Based Society

สมาคมอินเทอร์ เน็ต

93

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(พย.)1216/56

16 ธค. 56

จ้างทากระดาษคัน่ เอกสารหยักข้างสี ต่างๆ จานวน 8 รี ม

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช
กิจจานุเบกษา

94

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(รส.)1226/56

18 ธค. 56

จัดจ้างผูร้ ับจ้างดาเนิ นงานพัฒนาและเพิ่มความสามารถของ
ประชาชนในการรู ้เท่าทันสื่ อ

มหาวิทยาลัยรายภัฎสวนดุสิต

1,150,000.00

พิเศษ

จ้าง

18 ธค. 56

บันทึกข้อตกลงเช่า สถานที่เพื่อติดตั้ง Tower and Shelter สาหรับ
เครื่ องอุปกรณ์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุและสายอากาศตรวจหา
ทิศวิทยุ (ชุดสถานี ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบความคุม
ระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) ตาม
สัญญาซื้ อขาย เลขที่ บป.(ซ)2/56

มหาวิทยาลัยรายภัฎสกลนคร(โดย
รศดร.ชนิ นทร์ วะสี นนท์)

180,000.00

ตกลงราคา

บันทึกข้อตกลง

95

บันทึกข้อตกลง พย.(บข.)(ภภ.)
1230/2556

96

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(กท.)1238/56

23 ธค. 56

จ้างผูด้ าเนิ นการจัดโครงการเสวนาการกากับกิจการดาวเทียม
สื่ อสารของประเทศไทย

คณะนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

198,750.00

ตกลงราคา

จ้าง

97

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(กท.)1242/2556

19 ธค. 56

จ้างประชาสัมพันธ์เสริ มสร้างภาพลักษณ์ ของ กสทช . และ
สานักงาน กสทช. ผ่านโครงการอบรมหลักสู ตร"ความปลอดภัย
ความมัน่ คง กฎ กติกามารยาท ของนักกีฬาทางอากาศและการบิน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์

สมาคมกีฬาทางอากาศ และการบิน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมรา
ชูปถัมถ์

200,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

98

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(บส.)1261/56

25 ธค. 56

จ้างจัดโครงการอบรมหลักสู ตรบัตรผูป้ ระกาศในกิจการกระจาย
เสี ยงและโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา

400,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

หมายเหตุ

สรุปสัญญา/ใบสั่ง ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2556

ลาดับที่

เลขทีส่ ญ
ั ญา

ลงวันที่

ชื่อสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วงเงินตามสัญญา
จ้าง

วิธี

ประเภท

99

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(บส.)1262/56

25 ธค. 56

จ้างจัดโครงการอบรมหลักสู ตรบัตรผูป้ ระกาศในกิจการกระจาย
เสี ยงและโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา

400,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

100

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(บส.)1263/56

25 ธค. 56

จ้างจัดโครงการอบรมหลักสู ตรบัตรผูป้ ระกาศในกิจการกระจาย
เสี ยงและโทรทัศน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

200,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

101

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(บส.)1264/56

25 ธค. 56

จ้างจัดโครงการอบรมหลักสู ตรบัตรผูป้ ระกาศในกิจการกระจาย
เสี ยงและโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1,000,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

102

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(บส.)1267/56

25 ธค. 56

จ้างหน่วยงานภายนอกดาเนิ นการโครงการอบรมหลักสู ตรบัตรผู ้
ประกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

3,000,000.00

พิเศษ

จ้าง

103

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(รท.)1294/56

26 ธค. 56

จ้างผูด้ าเนิ นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเสริ มสร้างองค์
ความรู ้และประสบการณ์ดา้ นโทรคมนาคมสาหรับผูไ้ กล่เกลี่ยน
ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 57

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ
ไทย

480,000.00

ตกลงราคา

จ้าง

104

ใบสัง่ เลขที่ พย.(จ)(วย.)1307/2556

27 ธค. 56

จ้างดาเนิ นการโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน โรงเรี ยนภาษาต่างประเทศอินลิงกว
สาหรับผูป้ ฎิบตั ิงานสานักงาน กสทช.
รัชดาภิเษก

1,144,920.00

พิเศษ

จ้าง

หมายเหตุ

