ข้ อมูลผลการจัดซือ้ จัดจ้ าง ของสานักงาน กสทช. ประจาเดือนตุลาคม 2555

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

จ้างทาของที่ระลึกแจกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ บริ ษทั ทีมีนาว จากัด
สัมมนาผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 4 ภาค เพิม่ เติม (เสื้ อยืด)
จ้างผลิตของที่ระลึกเพือ่ ประชาสัมพันธ์
องค์กร จานวน 2 รายการ
จ้างพิมพ์เอกสารงบประมาณ ประจาปี
2555 จานวน 300 เล่ม
จ้างพิมพ์แผ่นพับและพิมพ์หนังสือ "ถึง
เวลา 3G ประเทศไทย" จานวน 2 รายการ
จ้างพิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี ของ
สานักงาน กสทช. จานวน 50,000 ชุด

สัญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั่ งซือ้
บันทึก
/สั่ งจ้ าง ข้ อตกลง
/

เลขที่

ลงวันที่

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

(พย.1) 43/55

1 ตุลาคม 2555

80,997.93 ตกลงราคา

บริ ษทั พรี เมียม ครี
เอชัน่ จากัด
บริ ษทั ทิพย์มงคล
พริ้ นติ้ง จากัด
บริ ษทั ลัคเฮง สตูดิโอ
จากัด
บริ ษทั วิวฒั นา การ
พิมพ์ แอนด์ ซัพพลาย
จากัด

/

(พย.1) 44/55

4 ตุลาคม 2555

602,945.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 45/55

11 ตุลาคม 2555

36,915.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 46/55

12 ตุลาคม 2555

162,105.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 47/55

17 ตุลาคม 2555

139,100.00 ตกลงราคา

จ้างทาของที่ระลึกสาหรับ รองประธาน บริ ษทั ซีนิธ เอ็นเตอร์
กสทช. พันเอก นที ศุกลรัตน์ จานวน 2 ไฟร์ส จากัด
รายการ

/

(พย.1) 48/55

25 ตุลาคม 2555

299,814.00 ตกลงราคา

จ้างทาความสะอาดพรมและเครื่ องใช้
ประเภทผ้า

/

(พย.1) 49/55

30 ตุลาคม 2555

183,362.59 ตกลงราคา

บริ ษทั กรุ งเทพฯ
Chem-Dry จากัด

หมายเหตุ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

จ้างทาของที่ระลึก จานวน 2 รายการ

บริ ษทั ฟอร์ อาร์ท จากัด

จ้างทาของที่ระลึก จานวน 2 รายการ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ให้พรี เมี่ยม

ซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ จานวน 12 รายการ บริ ษทั ทีอาร์ ที

สัญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั่ งซือ้
บันทึก
/สั่ งจ้ าง ข้ อตกลง
/

เลขที่

ลงวันที่

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

(พย.1) 50/55

31 ตุลาคม 2555

24,610.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 51/55

31 ตุลาคม 2555

36,059.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 156/55

1 ตุลาคม 2555

100,355.30 ตกลงราคา

คอมพิวเตอร์ ซัพ
พลาย (ประเทศ
ไทย) จากัด
ซื้ อวัสดุฯ จานวน 16 รายการ
ซื้ อสันห่วงและสันรู ด จานวน 13 รายการ

ร้านศิริสวัสดิ์
ร้านไทยโมเดอร์นกราฟ

/
/

(พย.1) 157/55
(พย.1) 158/55

1 ตุลาคม 2555
1 ตุลาคม 2555

47,772.29 ตกลงราคา
57,191.50 ตกลงราคา

ซื้ อวัสดุฯ จานวน 11 รายการ

บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท
จากัด (มหาชน)
ร้านศิริสวัสดิ์
บริ ษทั อินโฟ เซอร์วิส
จากัด
บริ ษทั โปรแฟล็กซ์
อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด

/

(พย.1) 159/55

1 ตุลาคม 2555

42,830.52 ตกลงราคา

/
/

(พย.1) 160/55
(พย.1) 161/55

1 ตุลาคม 2555
1 ตุลาคม 2555

21,256.62 ตกลงราคา
55,515.88 ตกลงราคา

/

(พย.1) 162/55

4 ตุลาคม 2555

67,709.60 ตกลงราคา

ซื้ อวัสดุฯ จานวน 15 รายการ
ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ฯ จานวน 2 รายการ
ซื้ อโต๊ะทางาน 4 ที่นงั่ พร้องอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด

หมายเหตุ

โครงการ
ซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 24 รายการ
ซื้ อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน จานวน 22
รายการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

ข้ อผูกพัน
ใบสั่ งซือ้
บันทึก
/สั่ งจ้ าง ข้ อตกลง
/

สัญญา

บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีอาร์ที
คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย
(ประเทศไทย) จากัด

ซื้ อเครื่ อง Printer LaserJet Pro จานวน 2
เครื่ อง

บริ ษทั ไอแพ็คโปร
เฟสชัน่ แนลไอที จากัด

ซื้ อเครื่ องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 10 ชุด

บริ ษทั ดิจิตอล รี เสิร์ช
แอนด์ คอนซัลทิ่ง จากัด

เลขที่

ลงวันที่

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

(พย.1) 163/55

5 ตุลาคม 2555

24,056.32 ตกลงราคา

/

(พย.1) 163.1/55

9 ตุลาคม 2555

42,913.42 ตกลงราคา

/

(พย.1) 164/55

10 ตุลาคม 2555

27,820.00 ตกลงราคา

(พย.1) 165/55

15 ตุลาคม 2555

109,675.00 ตกลงราคา

/
ซื้ อพรมสาหรับโต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ผืน บริ ษทั เจนิเว่ จากัด

/

(พย.1) 165.1/55

15 ตุลาคม 2555

25,680.00 ตกลงราคา

ซื้ อเครื่ องโปรเจกเตอร์ฯ จานวน 1 เครื่ อง

/

(พย.1) 166/55

17 ตุลาคม 2555

74,900.00 ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
เอส.วี.เอส.
คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

ข้ อผูกพัน
ใบสั่ งซือ้
บันทึก
/สั่ งจ้ าง ข้ อตกลง
/

เลขที่

ลงวันที่

(พย.1) 167/55

17 ตุลาคม 2555

24,909.60 ตกลงราคา

/

(พย.1) 167.1/55

17 ตุลาคม 2555

32,677.80 ตกลงราคา

/

(พย.1) 167.2/55

18 ตุลาคม 2555

41,549.98 ตกลงราคา

/

(พย.1) 167.3/55

18 ตุลาคม 2555

73,357.06 ตกลงราคา

ซื้ อวัสดุคงทน (เครื่ องบันทึกเสียง) จานวน บริ ษทั ทีอาร์ที
4 เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย
(ประเทศไทย) จากัด

/

(พย.1) 167.4/55

18 ตุลาคม 2555

28,248.00 ตกลงราคา

ซื้ อกล่องใส่เอกสาร (ไดคัท) จานวน 8,000 บริ ษทั เอ็ม.พี.ซี.คาร์ตนั
กล่อง
จากัด
ซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 21 รายการ
บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท
จากัด (มหาชน)

/

(พย.1) 168/55

19 ตุลาคม 2555

235,400.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 169/55

19 ตุลาคม 2555

28,987.62 ตกลงราคา

ซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ

บริ ษทั ทีอาร์ที
คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย
(ประเทศไทย) จากัด

ซื้ อตูเ้ อกสารฯ จานวน 3 ตู้

บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด

ซื้ อตูเ้ อกสารฯ จานวน 2 รายการ
ซื้ อวัสดุฯ จานวน 12 รายการ

สัญญา

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

หมายเหตุ

โครงการ
ซื้ อแฟ้ มเจาะสันพับฯ จานวน 5 รายการ
ซื้ อของที่ระลึก จานวน 2 รายการ
ซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 18 รายการ

ซื้ อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง จานวน 9 รายการ
ซื้ อเครื่ องผลิตโอโซน ขนาด 1,000
มิลลิกรัม/ชม. จานวน 2 เครื่ อง
ซื้ อโปรแกรมซอฟต์แวร์ จานวน 4 รายการ
ซื้ อเครื่ องตรวจวิเคราะห์คลื่นวิทยุแบบ
สะพายถือ จานวน 1 ชุด

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง
บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท
จากัด (มหาชน)
ร้านซอฟท์แวร์ ดีไซด์
เนอร์
บริ ษทั ทีอาร์ที
คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย
(ประเทศไทย) จากัด
ร้านปี ออร์ เดคคอร์
บรัท เทคโนกรี นเน
เจอร์ จากัด
บริ ษทั ดับบลิวทีซี
คอมพิวเตอร์ จากัด
บริ ษทั ดับเบิลยู แอนด์
เจ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

ซื้ อของที่ระลึก จานวน 3 รายการ
ร้านภูฟ้า
ดาเนินการประชาสัมพันธ์การประมูลคลื่น บริ ษทั สุปะกาดัง
ความถี่ 2.1 GHz ผ่านสื่ อโทรทัศน์และป้ าย
โฆษณา

สัญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั่ งซือ้
บันทึก
/สั่ งจ้ าง ข้ อตกลง
/

เลขที่

ลงวันที่

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

(พย.1) 170/55

19 ตุลาคม 2555

59,066.57 ตกลงราคา

/

(พย.1) 171/55

19 ตุลาคม 2555

243,000.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 172/55

19 ตุลาคม 2555

74,948.15 ตกลงราคา

/
/

(พย.1) 173/55
(พย.1) 174/55

24 ตุลาคม 2555
26 ตุลาคม 2555

38,952.00 ตกลงราคา
53,500.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 175/55

29 ตุลาคม 2555

65,912.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 176/55

31 ตุลาคม 2555

470,000.00 ตกลงราคา

/
/

(พย.1) 177/55
พย.2 (กท.)
151/55

31 ตุลาคม 2555
1 ตุลาคม 2555

108,625.00 ตกลงราคา
7,992,900.00 พิเศษ

หมายเหตุ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเสริ มสร้าง บริ ษทั อสมท จากัด
ภาพลักษณ์ กสทช. และสานักงาน กสทช. (มหาชน)
ผ่านสื่ อวิทยุทางสถานีวิทยุ รายการคลื่น
ความคิด FM 95 MHz

สัญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั่ งซือ้
บันทึก
/สั่ งจ้ าง ข้ อตกลง
/

เลขที่

ลงวันที่

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

พย.2 (สบ)
152/55

2 ตุลาคม 2555

139,100.00 ตกลงราคา

จ้างประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการ
ประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz และ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ของ กสทช. ของ
สานักงาน กสทช. ในนิตยสารสยามรัฐ
สัปดาห์วิจารย์

บริ ษทั สยามรัฐ จากัด

/

พย.2 (กท.)
153/55

2 ตุลาคม 2555

500,000.00 ตกลงราคา

จ้างดาเนินการหนังสือการ์ตูน "สิ ทธิ
ผูบ้ ริ โภคในกิจการโทรคมนาคม"
จ้างดาเนินการโครงการจ้างเหมาจัดทา
นิทรรศการสานักงาน กสทช. ภายในงาน
Thailand Mobile Expo 2012 Showcase

บจก. ลัคเฮง สตูดิโอ

/

3 ตุลาคม 2555

549,180.00 ตกลงราคา

In the mood

/

พย.2 (รท) (จ)
154/55
พย.2 (สบ) (จ)
155/55

3 ตุลาคม 2555

997,454.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

จ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร บริ ษทั เคนเนอร์
และเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของ กสทช.
อินดัสทร์ จากัด
และสานักงาน กสทช. ผ่านสถานีวิทยุ
กรุ งเทพ FM 97.0MHz สถานีวิทยุข่าวสาร
สาระเพือ่ คุณและสังคม - คุณภาพชีวิต

สัญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั่ งซือ้
บันทึก
เลขที่
/สั่ งจ้ าง ข้ อตกลง
พย.2 (กท.) (จ)
/
156/55

ลงวันที่

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

4 ตุลาคม 2555

1,000,000.00 ตกลงราคา

จ้างประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและ
บริ ษทั โฮม มาร์เก็ต
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ กสทช. และ
ไกด์ (ไทยแลนด์)
สานักงาน กสทช. ผ่านรายการ Tax Talk
Biz Focus ทางสถานี TNN2 (TrueVisions
08)

/

พย.2 (กท.) (จ)
157/55

4 ตุลาคม 2555

999,915.00 ตกลงราคา

จ้างดาเนินการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
Pure Paprice
ข่าวสารเพือ่ เสริ มสร้างภาพลักษณ์ กสทช.
และสานักงาน กสทช. ผ่านสื่ อนิตยสาร
(นิตยสาร Go Live Paper)

/

พย.2 (สบ) (จ)
158/55

4 ตุลาคม 2555

321,000.00 ตกลงราคา

จ้างประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเพือ่
บริ ษทั โอเอซิส มีเดีย
เสริ มสร้างภาพลักษณ์องค์กรการประมูล จากัด
คลื่นความถี่ 2.1 GHz ผ่านทางสื่ อโทรทัศน์
สื่ อวิทยุ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ Internet TV และ
สื่ อออนไลน์

/

พย.2 (สบ.) (จ)
159/2555

5 ตุลาคม 2555

7,233,200.00

พิเศษ

หมายเหตุ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

โครงการสารวจข้อมูลทางเทคโนโลยี
หอการค้า
สารสนเทศในธุรกิจครัวเรื อนแบบตัวอย่าง
(Thai Enterprise Panel Survey : TEPS)

สัญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั่ งซือ้
บันทึก
เลขที่
/สั่ งจ้ าง ข้ อตกลง
พย.2 (กท.) (จ)
/
160/2555

ลงวันที่
5 ตุลาคม 2555

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

950,000.00 ตกลงราคา

จ้างจัดงานเพือ่ ดาเนินการบริ หารจัดการ CMO
สัมมนา "ก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 2015 ...
อาเซียนร่ วมใจไทยจะรุ กหรื อรับ " วันที่ 11
ต.ค. 55

/

พย.2 (ปบ.) (จ)
161/2555

5 ตุลาคม 2555

1,412,668.68

พิเศษ

การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและ
ฐานเศรษฐกิจ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ของ กสทช. และ
สานักงาน กสทช. ใน นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

/

พย.2 (กท.) (จ)
162/2555

9 ตุลาคม 2555

600,000.00 ตกลงราคา

การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการ
มติชน
ประมูลคลื่นความถี่2.1GHz และ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ของ กสทช. และ
สานักงาน กสทช. ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
มัลติมีเดียในเครื อมติชน

/

พย.2 (กท.) (จ)
163/2555

9 ตุลาคม 2555

1,000,000.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

โครงการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ของ กสทช. และ
สานักงาน กสทช. ในหนังสือพิมพ์สยาม
เศรษฐกิจ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง
บริ ษทั สยามเศรษฐกิจ
จากัด

สัญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั่ งซือ้
บันทึก
เลขที่
/สั่ งจ้ าง ข้ อตกลง
พย.2 (กท.) (จ)
/
164/2555

ลงวันที่
9 ตุลาคม 2555

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

74,900.00 ตกลงราคา

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการประมูล บริ ษทั หนังสือพิมพ์
คลื่นความถี่ 2.1 GHz และเสริ มสร้าง
แนวหน้า จากัด
ภาพลักษณ์ กสทช. ของสานักงาน กสทช.

/

พย.2 (กท.) (จ)
165/2555

11 ตุลาคม 2555

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการประมูล
คลื่นความถี่ 2.1 GHz และเสริ มสร้าง
ภาพลักษณ์ของ กสทช. และสานักงาน
กสทช. ผ่านนิตยสาร CBO Thailand

บริ ษทั เอก-วราพลับลิด
รี เรชัน่

/

พย.2 (กท.) (จ)
166/2555

11 ตุลาคม 2555

ดาเนินการประชาสัมพันธ์เสริ มสร้าง
ภาพลักษณ์ของ กสทช. และสานักงาน
กสทช. ในภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ

บริ ษทั อสมท จากัด
(มหาชน)

/

พย.2 (กท.) (จ)
167/2555

12 ตุลาคม 2555

1,000,000.00

พิเศษ

/

พย.2 (ยย.) (จ)
168/2555

12 ตุลาคม 2555

10,000,000.00

พิเศษ

จ้างเหมาจัดทานิทรรศการ Thailand
บิโก ไทยแลนด์ จากัด
Pavilion ภายในงาน ITU Telecom World (มหาชน)
2012

1,999,188.00

พิเศษ

96,300.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร บริ ษทั สี่ พระยาการ
กสทช. และสานักงาน กสทช. การเพิก
พิมพ์ (เดลินิวส์)
ถอนสิทธิการเป็ นผูท้ ดลองออกอากาศใน
ลักษณะชัว่ คราว (วิทยุกระจายเสียงทาง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

สัญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั่ งซือ้
บันทึก
เลขที่
/สั่ งจ้ าง ข้ อตกลง
พย.2 (สบ.) (จ)
/
169/2555

ลงวันที่

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

12 ตุลาคม 2555

221,008.50 ตกลงราคา

ดาเนินการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
เพือ่ เสริ มสร้างภาพลักษณ์ กสทช. และ
สานักงาน กสทช. ผ่านนิตยสาร
LogistiusTime

L.T. Intigration

/

พย.2 (กท.) (จ)
170/2555

18 ตุลาคม 2555

110,000.00 ตกลงราคา

โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพือ่ การทางาน
จ้างประชาสันพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ของ กสทช. และ
สานักงาน กสทช. ผ่านรายการที่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TGN (Thai
TV Global Network)

รร. ธุรกิจสารสนเทศ

/

19 ตุลาคม 2555

881,600.00 ตกลงราคา

บริ ษทั เดอะมาสเตอร์
อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด

/

พย.2 (วย.) (จ)
171/2555
พย.2 (กท.) (จ)
172/55

22 ตุลาคม 2555

500,000.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

จ้างจัดงานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุ บริ ษทั สารพัดนึก
สาวรี ยพ์ ระบรมสมเด็จพระปรมินทรมหา (บางกอก) จากัด
จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั

สัญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั่ งซือ้
บันทึก
เลขที่
/สั่ งจ้ าง ข้ อตกลง
พย.2 (กบ.) (จ)
/
173/55

ลงวันที่

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

22 ตุลาคม 2555

198,069.84 ตกลงราคา

150,000.00 ตกลงราคา

จ้างประชาสัมพันธ์โครงการผ่านกิจกรรม บริ ษทั นสพ. ทราน
เสวนาโต๊ะกลมภายใต้หวั ข้อ จัดทัพปรับ สปอร์ต
กลยุทธ์ AEC 2558

/

พย.2 (กท.) (จ)
174/55

22 ตุลาคม 2555

จัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง และประโยชน์ที่ได้รับภายหลัง
การประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz

โอเอซิส

/

พย.2 (กท.) (จ)
175/55

24 ตุลาคม 2555

4,700,000.00

ดาเนินการเผยแพร่ ให้ความรู้เรื่ องสิทธิ
ผูบ้ ริ โภคในกิจการโทรคมนาคมผ่านสื่ อ
วิทยุ

บริ ษทั สานักข่าว ไอ.
เอ็น.เอ็น จากัด

/

พย.2 (รท) (จ)
176/55

29 ตุลาคม 2555

1,000,000.00 ตกลงราคา

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร บริ ษทั พร็ อบเพอร์ต้ ี
และเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของ กสทช.
ชานแนล
ผ่านรายการ ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ทางช่อง 5

/

พย.2 (กท.) (จ)
177/55

29 ตุลาคม 2555

500,000.00 ตกลงราคา

พิเศษ

หมายเหตุ

โครงการ
การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ กสทช. ผ่านศูนย์
ผลิตสื่ อเพือ่ ชาวไทยมุสลิม "โครงการ ตั้ง
สันติสุขสู่ แดนใต้ นาฬิกาเพือ่ ดูเวลา
ละหมาด"

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง
บริ ษทั แคนคิด มีเดีย

สัญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั่ งซือ้
บันทึก
เลขที่
/สั่ งจ้ าง ข้ อตกลง
พย.2 (กท.) (จ)
/
178/55

ลงวันที่

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

29 ตุลาคม 2555

300,000.00 ตกลงราคา

430,000.00 ตกลงราคา

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร บริ ษทั ภิรมย์เจริ ญ
ผ่านรายการ Business Solution และ
จากัด
รายการรอบทิศทางเศรษฐกิจ ทางสถานี
วิทยุ FM 97.0 MHz

/

พย.2 (กท.) (จ)
179/55

29 ตุลาคม 2555

จ้างผูด้ าเนินโครงการให้ความรู้ เรื่ องสิทธิ คิงคอง แบงค์คอก
ผูบ้ ริ โภคในกิจการโทรคมนาคมผ่านสื่ อ จากัด
นอกบ้าน

/

พย.2 (รท.) (จ)
180/55

29 ตุลาคม 2555

จ้างผลิต "มือถือในมือเด็ก" ในรู ปแบบเสียง หจก.บีสไมส์โปรดักชัน่

/

พย.2 (รท.) (จ)
181/55

30 ตุลาคม 2555

3,499,970.00

พิเศษ

354,170.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

จ้างดาเนินการประชาสัมพันธ์การรับฟัง นสพ.เดลินิวส์
ความเห็นสาธารณะต่อ(ร่ าง)ประกาศ
กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการ
ให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ.
.... และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
เพิม่ เติมในส่วนการให้บริ การโครงข่าย
โทรทัศน์ประเภทที่มช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์)
จ้างดาเนินการประชาสัมพันธ์การรับฟัง นสพ. คมชัดลึก
ความเห็นสาธารณะต่อ(ร่ าง)ประกาศ
กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการ
ให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ.
.... และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
เพิม่ เติมในส่วนการให้บริ การโครงข่าย
โทรทัศน์ประเภทที่มช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (หนังสือพิมพ์
คมชัดลึก)

สัญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั่ งซือ้
บันทึก
เลขที่
/สั่ งจ้ าง ข้ อตกลง
พย.2 (สบ.) (จ)
/
182/55

/

พย.2 (สบ.) (จ)
183/55

ลงวันที่

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

31 ตุลาคม 2555

143,339.00 ตกลงราคา

31 ตุลาคม 2555

41,730.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

จ้างดาเนินการประชาสัมพันธ์การรับฟัง นสพ. Post Today
ความเห็นสาธารณะต่อ(ร่ าง)ประกาศ
กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการ
ให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ.
.... และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
เพิม่ เติมในส่วนการให้บริ การโครงข่าย
โทรทัศน์ประเภทที่มช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (หนังสือพิมพ์
Post Today)

สัญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั่ งซือ้
บันทึก
เลขที่
/สั่ งจ้ าง ข้ อตกลง
พย.2 (สบ.) (จ)
/
184/55

ลงวันที่
31 ตุลาคม 2555

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

54,826.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

