ข้ อมูลผลการจัดซือจัดจ้ าง ของสํ านักงาน กสทช. ประจําเดือนธันวาคม 2555

ลําดับ
1
2

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

จัดซือ Sumsung Galaxy Note 10.1 จํานวน 3 เครื# อง

บริ ษทั เอส เค วัน ซีส
เท็ม จํากัด
จัดซือเครื# องแบบในการฝึ กสําหรับอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตร ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
"การยิงปื นพก สํานักงาน กสทช" รุ่ นที# 1
เอสพีเอ็นอินเตอร์กรุ๊ ป

สั ญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั งซือ
บันทึก
/สั งจ้ าง ข้ อตกลง
/

เลขที

ลงวันที

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

พย. 114/55

6 ธันวาคม 2555

65,805.00

ตกลงราคา

/

พย. 114.1/55 7 ธันวาคม 2555

129,500.00

ตกลงราคา

3

จัดซือคอมพิวเตอร์ The New iMac พร้อมโปรแกรม Final cut Pro บริ ษทั อินโฟ เซอร์วิส
X จํานวน 1 เครื# อง
พลัส จํากัด

/

พย. 115/55

11 ธันวาคม 2555

83,888.00

ตกลงราคา

4
5

จัดซือของที#ระลึกสําหรับประธาน กสทช. จํานวน 4 รายการ
จัดซือของที#ระลึกสําหรับประธาน กสทช. จํานวน 1 รายการ

/
/

พย. 116/55
พย. 117/55

21 ธันวาคม 2555
27 ธันวาคม 2555

130,000.00
96,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

6

จัดซือครุ ภณั ฑ์ชุดควบคุมอุปกรณ์ตรวจสอบความถี#ระยะไกล
[TCT Remote Control Center (RCC)] จํานวน 1 ชุด

/

พย. 118/55

28 ธันวาคม 2555

1,250,000.00

พิเศษ

7

จัดซือวัสดุฯ จํานวน 22 รายการ

8

จัดซือนําดื#มและนํายาล้างจาน จํานวน

9
10

ร้านจิตรลดา
ร้านซอฟท์แวร์ ดีไซด์
เนอร์
บริ ษทั จัสมิน เทเล
คอม ซัสเต็นส์ จํากัด
(มหาชน)

/

(พย.1) 208/55 3 ธันวาคม 2555

55,640.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 209/55 4 ธันวาคม 2555

27,648.80 ตกลงราคา

จัดซือระบบกล้องวงจรปิ ดพร้อมติดตังแล้วเสร็ จ จํานวน 1 ระบบ บริ ษทั ไอที แมนเนจ
เมนท์ จํากัด

/

(พย.1) 210/55 6 ธันวาคม 2555

106,882.30 ตกลงราคา

จัดซือวัสดุฯ จํานวน 8 รายการ

/

(พย.1) 211/55 11 ธันวาคม 2555

64,456.80 ตกลงราคา

4 รายการ

ร้านไทยโมเดอร์น
กราฟ
บริ ษทั พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชัน# แนล
จํากัด

บริ ษทั พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชัน# แนล
จํากัด

หมายเหตุ

ข้ อมูลผลการจัดซือจัดจ้ าง ของสํ านักงาน กสทช. ประจําเดือนธันวาคม 2555

ลําดับ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

สั ญญา

ข้ อผูกพัน
ลงวันที
ใบสั งซือ
บันทึก
เลขที
/สั งจ้ าง ข้ อตกลง
(พย.1) 212/55 11 ธันวาคม 2555
/

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

11

จัดซือวัสดุฯ จํานวน 17 รายการ

ร้านศิริสวัสดิf

12

จัดซือวัสดุฯ จํานวน 17 รายการ

บริ ษทั ทีอาร์ที
คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย
(ประเทศไทย) จํากัด

/

(พย.1)
212.1/55

12 ธันวาคม 2555

25,260.07 ตกลงราคา

13

จัดซือวัสดุฯ จํานวน 12 รายการ

บริ ษทั ทีอาร์ที
คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย
(ประเทศไทย) จํากัด

/

(พย.1)
212.2/55

12 ธันวาคม 2555

43,888.19 ตกลงราคา

14

จัดซือวัสดุคงทน และวัสดุสาํ นักงาน จํานวน 4 รายการ

/

(พย.1) 213/55 13 ธันวาคม 2555

28,019.99 ตกลงราคา

15

จัดซือครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน

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

16

จัดซือวัสดุฯ จํานวน 21 รายการ

บริ ษทั พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชัน# แนล
จํากัด

17

จัดซือกระดาษถ่ายเอกสารฯ จํานวน 300 รี ม

18

จัดซือวัสดุฯ จํานวน 34 รายการ

ร้านไทยโมเดอร์น
กราฟ
บริ ษทั ทีอาร์ที
คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย
(ประเทศไทย) จํากัด

1 รายการ

13 ธันวาคม 2555

30,923.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 214/55 14 ธันวาคม 2555

24,432.38 ตกลงราคา

/

(พย.1) 215/55 14 ธันวาคม 2555

31,137.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 216/55 14 ธันวาคม 2555

63,365.40 ตกลงราคา

/

(พย.1)
213.1/55

69,978.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

ข้ อมูลผลการจัดซือจัดจ้ าง ของสํ านักงาน กสทช. ประจําเดือนธันวาคม 2555

ลําดับ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

สั ญญา

ข้ อผูกพัน
ลงวันที
ใบสั งซือ
บันทึก
เลขที
/สั งจ้ าง ข้ อตกลง
(พย.1) 217/55 14 ธันวาคม 2555
/

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

19

จัดซือของที#ระลึกสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมเสวนาฯ จํานวน 200 ชุด

ร้านเป็ นต่อ อิงค์เจ็ท
(นายนฤชิต อินทร์
เสวก)

20

จัดซือวัสดุฯ จํานวน 18 รายการ

บริ ษทั ทีอาร์ที
คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย
(ประเทศไทย) จํากัด

/

(พย.1) 219/55 17 ธันวาคม 2555

30,463.97 ตกลงราคา

21

จัดซือครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 2 รายการ

บริ ษทั ที.พี.เอส.
คอมพิวเตอร์ แอนด์
เน็ตเวิร์ค จํากัด

/

(พย.1) 220/55 17 ธันวาคม 2555

24,824.00 ตกลงราคา

22

จัดซือวัสดุฯ จํานวน 14 รายการ

/

(พย.1) 221/55 17 ธันวาคม 2555

32,175.97 ตกลงราคา

23

จัดซือวัสดุฯ จํานวน 34 รายการ

ร้านไทยโมเดอร์น
กราฟ
บริ ษทั พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชัน# แนล
จํากัด

/

(พย.1) 222/55 17 ธันวาคม 2555

35,407.37 ตกลงราคา

24

จัดซือวัสดุฯ จํานวน 6 รายการ

/

(พย.1) 223/55 17 ธันวาคม 2555

39,690.58 ตกลงราคา

25

จัดซือวัสดุฯ จํานวน 40 รายการ

/

(พย.1) 224/55 17 ธันวาคม 2555

77,878.88 ตกลงราคา

26

จัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 21 รายการ

ร้านไทยโมเดอร์น
กราฟ
ร้านไทยโมเดอร์น
กราฟ
บริ ษทั ทีอาร์ที
คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย
(ประเทศไทย) จํากัด

17 ธันวาคม 2555

357,540.50 ตกลงราคา

/

(พย.1)
224.1/55

38,000.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

ข้ อมูลผลการจัดซือจัดจ้ าง ของสํ านักงาน กสทช. ประจําเดือนธันวาคม 2555

ลําดับ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

สั ญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั งซือ
บันทึก
/สั งจ้ าง ข้ อตกลง
/

เลขที

ลงวันที

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

(พย.1)
224.2/55

17 ธันวาคม 2555

122,288.16 ตกลงราคา

27

จัดซือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด

บริ ษทั โปรแฟล็กซ์
อินเตอร์เนชัน# แนล
จํากัด

28

จัดซือ Program Speed English จํานวน 40 ชุด

บริ ษทั สุ ปะภาตัง จํากัด

/

(พย.1) 225/55 20 ธันวาคม 2555

600,000.00 ตกลงราคา

29

จัดซือวัสดุฯ จํานวน 3 รายการ

/

(พย.1) 226/55 20 ธันวาคม 2555

41,409.00 ตกลงราคา

30

จัดซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน 21 รายการ

ร้านไทยโมเดอร์น
กราฟ
บริ ษทั พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชัน# แนล
จํากัด

/

(พย.1) 227/55 20 ธันวาคม 2555

86,507.36 ตกลงราคา

31

จัดซือม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตัง ณ บริ เวณพืนที#เช่า อาคารเอ็ก บริ ษทั เจริ ญเดคคอร์
ซิม ชันที# 2 (Lobby) และ ชันที# 20
อินเตอร์แนชชัน# แนล
จํากัด

/

(พย.1) 228/55 26 ธันวาคม 2555

972,383.90 ตกลงราคา

32

จัดซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน 46 รายการ

บริ ษทั พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชัน# แนล
จํากัด

/

(พย.1) 229/55 26 ธันวาคม 2555

231,351.12 ตกลงราคา

33

บริ ษทั ภีมเวษฐ์ จํากัด

/

(พย.1) 230/55 26 ธันวาคม 2555

399,859.00 ตกลงราคา

34

จัดซือครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน ตูร้ างเลื#อน ระบบพวงมาลัย จํานวน 2
รายการ
จัดซือเครื# องคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 ชุด

บริ ษทั ทีอาร์ที
คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย
(ประเทศไทย) จํากัด

/

(พย.1)
230.1/55

27 ธันวาคม 2555

89,880.00 ตกลงราคา

35

จัดซือของที#ระลึก (แฟลชไดร์ฟ) จํานวน 1,000 ชุด

บริ ษทั โมเดิร์น
พรี เมี#ยม จํากัด

/

(พย.1)
230.2/55

27 ธันวาคม 2555

278,200.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

ข้ อมูลผลการจัดซือจัดจ้ าง ของสํ านักงาน กสทช. ประจําเดือนธันวาคม 2555

ลําดับ

โครงการ

36

จัดซือเครื# องโทรศัพท์เคลื#อนที#พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื# อง

37

จัดซือตูเ้ อกสารบานเลื#อนแบบระบบล้อหมุน จํานวน 1 ตู้

38

จัดซือ User License จํานวน 5 รายการ

39

จ้างเหมาบริ การเพื#อเสริ มงานวิชาการด้านนโยบาย/แผน
โทรคมนาคม และการติดตามตรวจสอบนโยบายโทรคมนาคม
(Telecommunications Policy Watch)

40

จ้างจัดทําประเมินผลโครงการเสวนา กสทช. กับการพัฒนา
บุคคลากรในสื# อเรื# อง"บัตรผูป้ ระกาศ : ความภูมิใจของการใช้
ภาษา" จํานวน 5 ครัง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง
บริ ษทั เอส เค วัน ซีส
เท็ม จํากัด
บริ ษทั ไทยไทโย จํากัด

สั ญญา

ข้ อผูกพัน
ลงวันที
ใบสั งซือ
บันทึก
เลขที
/สั งจ้ าง ข้ อตกลง
(พย.1) 231/55 28 ธันวาคม 2555
/

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

36,380.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 232/55 28 ธันวาคม 2555

90,000.00 ตกลงราคา

บริ ษทั พลัสมา อิน
โฟร์เทค จํากัด
บริ ษทั วัชรรัตน์
คอนซัลแท้นท์ จํากัด

/

(พย.1) 233/55 28 ธันวาคม 2555

113,259.50 ตกลงราคา

/

พย. 242/55

13 ธันวาคม 2555

950,000.00 ตกลงราคา

นายพงษ์ศกั ดิf บุญลอย

/

พย. 246/55

17 ธันวาคม 2555

30,000.00 ตกลงราคา

41

จ้างเหมาบริ การรคตู้ VIP ในการเดินทางเข้าร่ วมประชุมเชิง
ทีมงาน Van green way
ปฏิบตั ิการเพื#อจัดทําร่ างประมวลจริ ยธรรมของ กสทช.
คณะอนุกรรมการคณะทํางาน เลขาธิการ กสทช. และพนักงาน
กสทช. ณ โรงแรมคีรีรายากอล์ฟ รี สอร์ท แอนด์ สปา วันที# 18-20
ธ.ค. 55 จํานวน 5 คัน

/

พย. 247/55

17 ธันวาคม 2555

48,000.00 ตกลงราคา

42

จ้างเหมาดําเนินการจัดการสัมมนา เรื# อง เทคโนโลยีสื#อสารกับ
การพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น
จ้างทําสรุ ปวิจยั การเข้าถึงสื# อของกลุ่มคนพิการ จํานวน 4 ครัง

/

พย. 253/55

19 ธันวาคม 2555

/

พย. 254/55

19 ธันวาคม 2555

43

ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เอ ดี
ดี
นายศิวนารถ หงษ์
ประยูร

2,046,000.00

พิเศษ

50,000.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

ข้ อมูลผลการจัดซือจัดจ้ าง ของสํ านักงาน กสทช. ประจําเดือนธันวาคม 2555

ลําดับ
44
45

โครงการ
จ้างทําสรุ ปวิจยั การเข้าถึงสื# อของกลุ่มคนด้อยโอกาส จํานวน 2
ครัง
จ้างทําสรุ ปวิจยั การเข้าถึงสื# อของกลุ่มเด็กและเยาวชน จํานวน 2
ครัง
จ้างทําสรุ ปการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื#อออกแบบกระบวนการ
เรี ยนรู้เท่าทันสื# อวิทยุ-โทรทัศน์
จ้างทําชุดคู่มือการอบรมด้านการรู้เท่าทันสื# อวิทยุ-โทรทัศน์

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง
นางสุ นทรี เซ่งกิ#ง

สั ญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั งซือ
บันทึก
/สั งจ้ าง ข้ อตกลง
/

เลขที

ลงวันที

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

พย. 255/55

19 ธันวาคม 2555

80,000.00 ตกลงราคา

นางสาวลักษมี คงลาภ

/

พย. 255.1/55 19 ธันวาคม 2555

80,000.00 ตกลงราคา

นางสาวศศิกานท์ พืช
ขุนทด
บริ ษทั พีแอลเอ คอม
มิวนิเคชัน# จํากัด

/

พย. 256/55

19 ธันวาคม 2555

80,000.00 ตกลงราคา

/

พย. 256.1/55 19 ธันวาคม 2556

69,999.40 ตกลงราคา

48

จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุ งพืนที#หอ้ งเก็บของและห้องครัวของอาคาร บริ ษทั วัชรรัตน์
อํานวยการ ชัน B และชัน 5 พร้อมขนย้ายวัสดุอุปกรณ์
คอนซัลแท้นท์ จํากัด

/

พย. 263/55

19 ธันวาคม 2555

49

จ้างแปลและพิมพ์หนังสื อฯ จํานวน 2 รายการ

บริ ษทั ทิพย์มงคล
พริ นติง จํากัด
จ้างพิมพ์หนังสื อ "กสทช.กับภารกิจการจัดให้มีบริ การ
สถาบันคนตาบอด
จ้างทําเสื อคอปก หมวก และสายคล้องคอสี ฟ้า พร้อมของที#ระลึก บริ ษทั มันซ (ไม่) จํากัด
จํานวน 3 รายการ

/

พย. 267/55

26 ธันวาคม 2555

394,830.00 ตกลงราคา

/
/

พย. 268/55 26 ธันวาคม 2555
(พย.1) 67/55 11 ธันวาคม 2555

375,000.00 ตกลงราคา
890,000.00 ตกลงราคา

จ้างทําของที#ระลึก (เนคไท) สําหรับ กสทช.ดร.สุ ทธิพลฯ จํานวน
350 เส้น
จ้างทําของที#ระลึก (Flash drive card กสทช. ความจุ 8 GB)
สําหรับ กสทช. ดร.สุ ทธิพลฯ จํานวน 600 อัน

/

(พย.1) 68/55 11 ธันวาคม 2555

131,075.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 69/55 11 ธันวาคม 2555

166,920.00 ตกลงราคา

46
47

50
51
52
53

บริ ษทั สิ งห์ทอง
เน็คแวร์ จํากัด
บริ ษทั บุษราคัม
เทรดดิง จํากัด

153,010.00

ตกลงราคา

หมายเหตุ

ข้ อมูลผลการจัดซือจัดจ้ าง ของสํ านักงาน กสทช. ประจําเดือนธันวาคม 2555

ลําดับ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

54

จ้างพิมพ์ซองฯ จํานวน 4 รายการ

สํานักพิมพ์
คณะรัฐมนตรี และ
ราชกิจจานุเบกษา

55

จ้างซ่อมเครื# องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื# อง

56
57

จ้างทําป้ ายชื#อฯ จํานวน 4 รายการ
จ้างทําสมุดโน๊ต ขนาด A5 จํานวน

58

จ้างซ่อมแซมข้อมูลที#เสี ยหายและกูค้ ืนข้อมูลที#สาํ คัญ

บริ ษทั ฟูจิ ซีน็อกซ์
(ประเทศไทย) จํากัด
ร้านธีรศักดิf ดีไซน์
บริ ษทั ทีพี ซีลลิ#ง
แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์ ดาต้า
รี คฟั เวอรี จํากัด

1,000 ชุด

สั ญญา

ข้ อผูกพัน
ลงวันที
ใบสั งซือ
บันทึก
เลขที
/สั งจ้ าง ข้ อตกลง
(พย.1) 69.1/55 14 ธันวาคม 2555
/

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

38,787.50 ตกลงราคา

/

(พย.1) 70/55 17 ธันวาคม 2555

37,792.40 ตกลงราคา

/
/

(พย.1) 71/55 17 ธันวาคม 2555
(พย.1) 72/55 20 ธันวาคม 2555

31,351.00 ตกลงราคา
72,760.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 73/55 24 ธันวาคม 2555

36,380.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

ข้ อมูลผลการจัดซือจัดจ้ าง ของสํ านักงาน กสทช. ประจําเดือนธันวาคม 2555

ลําดับ
59

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

เลขที

ลงวันที

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

60

บริ ษทั อินทนนท์ ซัพ
พลาย จํากัด
จ้างทําป้ ายแสดงรายชื#อสถานที#ปฏิบตั ิงานของสํานักงาน กสทช. ร้าน TTL Laser
จํานวน 2 ชุด
and Sign โดย
นายภรรทนพ ธนุผล

61

จ้างทําสําเนาแบบก่อสร้างพิมพ์เขียว จํานวน 5 รายการ

บริ ษทั
บางกอกบลูพริ นต์
เซอร์วิส จํากัด

/

(พย.1) 76/55 26 ธันวาคม 2555

50,585.32 ตกลงราคา

62

จ้างทํากล่องกระดาษแข็งสําหรับใส่ ของที#ระลึก จํานวน 500 กล่อง บริ ษทั พรี เมียม
ครี เอชัน# จํากัด
การประชาสัมพันธ์ผลงานในกิจการโทรคมนาคม กสทช. ผ่าน บริ ษทั มิเดีย จํากัด
วรสาร การเงินธนาคาร

/

(พย.1) 77/55 28 ธันวาคม 2555

29,425.00 ตกลงราคา

/

พย.2 (กท.)
(จ) 216/55

3 ธันวาคม 2555

บริ ษทั พีแอลเอ คอม
มิวนิเคชัน# จํากัด
บริ ษทั ดาวฤกษ์ จํากัด

/

6 ธันวาคม 2555

1,431,676.00

12 ธันวาคม 2555

484,650.00

ตกลงราคา

เทคโนโลยีสยาม

/

12 ธันวาคม 2555

107,000.00

ตกลงราคา

บริ ษทั กรี น อินเทลลิ
เจ้นท์ จํากัด

/

พย.2 (ปส.2)
(จ) 217/55
พย.2 (รท.) (จ)
218/55
พย.2 (สบ.)
(จ) 219/55
พย.2 (กท.)
(จ) 220/55

13 ธันวาคม 2555

1,000,000.00 ตกลงราคา

63

64
65
66
67

จ้างซ่อมเครื# องปรับอากาศแบบแยกส่ วน จํานวน 3 เครื# อง

สั ญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั งซือ
บันทึก
/สั งจ้ าง ข้ อตกลง
/

การจัดจ้างผูร้ ับจ้างจัดสถานที#เพื#อรับผูป้ ระกอบกิจการกระจาย
เสี ยงและกิจการโทรทัศน์
การจ้างพิมพ์หนังสื อรวมกฎหมายด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน
กิจการโทรคมนาคม เล่ม 1
จัดประชุม 9th International Conference on eLearning for
knowledge Based Society
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและเสริ มสร้าง
ภาพลักษณ์ของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ผ่านสถานีข่าว
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมช่อง Tnews TV

(พย.1) 74/55 24 ธันวาคม 2555

33,491.00 ตกลงราคา

/

(พย.1) 75/55 24 ธันวาคม 2555

53,500.00 ตกลงราคา

/

330,000.00 ตกลงราคา

พิเศษ

หมายเหตุ

ข้ อมูลผลการจัดซือจัดจ้ าง ของสํ านักงาน กสทช. ประจําเดือนธันวาคม 2555

ลําดับ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

68

การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและเสริ มสร้างภาพลักษณ์
กสทช. และสํานักงาน กสทช. ผ่านสถานีวิทยุกรุ งเทพ FM 97.0
MHz สถานีวิทยุข่าวสารสาระเพื#อคุณภาพสังคม-คุณภาพชีวิต

บริ ษทั เกนเนอร์
อินดัสทรี# จํากัด

69

การจ้างจัดทําสื# อประชาสัมพันธ์เพื#อเสริ มสร้างภาพลักษณ์ กสทช.
และสํานักงาน กสทช.
การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและเสิ รมสร้างภาพลักษณ์
กสทช. และสํานักงาน กสทช. ผ่านรายการ Hard Core ช่อง 5
และรายการกระชับวงข่าวทาง TNN 24

บริ ษทั โพรซายน์
กราฟฟิ ก จํากัด
บริ ษทั โพสต์พลับลิช
ชิ#ง จํากัด

70

สั ญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั งซือ
บันทึก
/สั งจ้ าง ข้ อตกลง
/

/
/

เลขที

ลงวันที

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

พย.2 (กท.)
(จ) 221/55

13 ธันวาคม 2555

1,000,000.00 ตกลงราคา

พย.2 (กท.)
(จ) 222/55
พย.2 (กท.)
(จ) 223/55

13 ธันวาคม 2555

1,000,000.00 ตกลงราคา

13 ธันวาคม 2555

980,000.00 ตกลงราคา

71

การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของ บริ ษทั ไฮเปอร์โซลูชนั#
กสทช. และสํานักงาน กสทช. ใน นสพ. ต่างประเทศ
จํากัด

/

พย.2 (กท.)
(จ) 224/55

13 ธันวาคม 2555

1,000,000.00 ตกลงราคา

72

ประชาสัมพันธ์เสริ มสร้างภาพลักษณ์ และภารกิจของ กสทช.
และสํานักงาน กสทช. ผ่านรายการ Cyber City สถานีโทรทัศน์
ททบ.5

/

พย.2 (กท.)
(จ) 225/55

14 ธันวาคม 2555

963,000.00 ตกลงราคา

73

การจัดทําการ์ตูนแอนิเมชัน# และเผยแร่ เพื#อสร้างความรู้ ความเข้าใจ บริ ษทั ไทฆีส์ จํากัด
เกี#ยวกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
การจัดทําสื# อวิดีทศั น์กิจการวิทยุสมัครเล่น
บริ ษทั จีทีวี จํากัด

/

พย.2 (กท.)
(จ) 226/55
พย.2 (กท.)
(จ) 227/55
พย.2
(กท.)
(จ) 228/55

18 ธันวาคม 2555

5,000,000.00

18 ธันวาคม 2555

200,000.00

19 ธันวาคม 2555

4,500,000.00

74
75

76

A.R.I.P. Public
Company Limited

การประชาสัมพันธ์เสริ มสร้างภาพลักษณ์ของ กสทช. และ
สํานักงาน กสทช. บนสถานี และในขบวนรถไฟฟ้ า BTS

บริ ษทั ไอเอ้น เรดิโอ
จํากัด

จัดพิมพ์ซาหนั
ํ งสื อ "มือถือในมือเด็ก" ฉบับการ์ตูน

หจก. เวลา 1982

/
/

/

พย.2 (รท.) (จ) 19 ธันวาคม 2555
229/55

พิเศษ
ตกลงราคา
พิเศษ

300,000.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

ข้ อมูลผลการจัดซือจัดจ้ าง ของสํ านักงาน กสทช. ประจําเดือนธันวาคม 2555

ลําดับ
77
78

79
80

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร กสทช. และสํานักงาน กสทช. ผ่าน บริ ษทั วัฏฏะ คลาสสิ
นสพ. รายวันโลกวันนี
ฟายด์ จํากัด
จัดฝึ กอบรมอัคคีภยั หลักสูตร "การดับเพลิงเบืองต้น"
บริ ษทั ปิ# นทองกรุ๊ ป
แมเนจเม้นท์ แอนด์
บอยคอนซัลแตนท์
จํากัด
ดําเนินโครงการติดตามและประมวลผลข่าวสาร กสทช. และ
สํานักงาน กสทช.
ค่าดําเนินงานโครงการบํารุ งรักษาระบบวิเคราะห์ค่าใช้บริ การ
โทรศัพท์เคลื#อนที# ปี 2555

บริ ษทั อินโฟแคส
จํากัด
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

81

ค่าดําเนินงานโครงการจ้างเหมาบริ การปรับปรุ งแอพพลิเคชัน# บน บริ ษทั ฟรี ริลล์ เอฟ
อุปกรณ์เคลื#อนที#สาํ หรับทดสอบความเร็ วอินเทอร์เน็ตผ่าน
เอ็กซ์ จํากัด
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื#อนที# (Mobile Speedtest Application) ปี
2555

82

ค่าดําเนินงานโครงการจ้างเหมาบริ การตรวจสอบคุณภาพการ
ให้บริ การอินเทอร์เน็ตในมิติดา้ นความเร็ วจากมุมมองของ
ผูใ้ ช้บริ การ ปี 2555

83

ประชาสัมพันธ์ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ผลงาน กสทช.
ในกิจการโทรคมนาคม ผ่าน นสพ. เดลินิวส์
ประชาสัมพันธ์ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ผลงาน กสทช.
ในกิจการโทรคมนาคม ผ่าน นสพ. มติชน

84

สั ญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั งซือ
บันทึก
/สั งจ้ าง ข้ อตกลง
/
/

/
/

เลขที

ลงวันที

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

พย.2 (สบ.)
(จ) 231/55
พย.2 (พย.)
(จ) 232/55

21 ธันวาคม 2555

37,450.00 ตกลงราคา

21 ธันวาคม 2555

56,389.00 ตกลงราคา

พย.2 (สบ.) 21 ธันวาคม 2555
(จ) 232/55
พย.2 (รท.) (จ) 24 ธันวาคม 2555
233/55

487,920.00 ตกลงราคา
1,000,000.00 ตกลงราคา

/

พย.2 (รท.) (จ) 24 ธันวาคม 2555
234/55

500,000.00 ตกลงราคา

สมาคมผูด้ ูแลเว็บไทย

/

พย.2 (รท.) (จ) 24 ธันวาคม 2555
235/55

1,000,000.00 ตกลงราคา

บริ ษทั สี# พระยาการ
พิมพ์ จํากัด
บริ ษทั มติชน จํากัด
(มหาชน)

/
/

พย.2 (สบ.)
(จ) 236/55
พย.2 (สบ.)
(จ) 237/55

24 ธันวาคม 2555

480,216.00 ตกลงราคา

24 ธันวาคม 2555

192,600.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

ข้ อมูลผลการจัดซือจัดจ้ าง ของสํ านักงาน กสทช. ประจําเดือนธันวาคม 2555

ลําดับ

โครงการ

85

โครงการประชาสัมพันธ์เพื#อเสริ มสร้างภาพลักษณ์ กสทช. ผ่าน
การจัดทําหนังสื อ "คู่มือคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค"
โครงการประชาสัมพันธ์เพื#อเสริ มสร้างภาพลักษณ์งค์กร ผ่านการ
จัดทําหนังสื อ "รัชฎากร" (ฉบับสมบูรณ์) ปี 2556

บริ ษทั บางกอก
เจอร์นลั
บริ ษทั สํานัก
พัฒนาการบริ หาร
ธรรมนิติ

87

ประชาสัมพันธ์ผา่ นหนังสื อรายงานประจําปี 2555-2556 ของ
ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าว
หนังสื อพิมพ์แห่ง ปทท.

ชมรมนักข่าวสาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมาคมนักข่าว
หนังสื อพิมพ์ แห่ง
ปทท.

/

88

ดําเนินโครงการเพิ#มประสิ ทธิภาพในการทํางานของกลุ่มงานการ สถาบันรับรอง
พัสดุและบริ หารทรัพย์สิน
มาตรฐาน ไอเอสโอ
จัดทําระบบฐานข้อมูลและมัลติมีเดียเพื#อรองรับแผนยุทธศาสตร์ บริ ษทั ด็อทเซิร์ฟ เอ็น
เตอร์ไพรส์ จํากัด
จ้างจัดทําวารสารจดหมายข่าวพลังผูบ้ ริ โภคสื# อวิทยุ-โทรทัศน์
บริ ษทั จีเอ็ม มัลติมีเดีย
จํากัด (มหาชน)

/

86

89
90
91
92
93

สัญญาซือขายชุดตรวจวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าแบบ
สะพายถือ จํานวน 14 ชุด
สัญญาซือขายเครื# องตรวจวิเคราะห์คลื#นสัญญาณโทรศัพท์แบบ
สะพายถือ จํานวน 14 ชุด
สัญญาจ้างจัดทําและพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านสิ ทธิ
แห่งทาง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

ข้ อผูกพัน
ใบสั งซือ
บันทึก
/สั งจ้ าง ข้ อตกลง
/

บริ ษทั ดี เอส ไอ ที
จํากัด
บริ ษทั เมเชอร์โทร
นิกซ์ จํากัด
บริ ษทั อี เอส อาร์ ไอ
(ประเทศไทย) จํากัด

สั ญญา

/

/
/
/
/
/

เลขที

ลงวันที

พย.2 (สบ.)
(จ) 239/55
พย.2 (สบ.)
(จ) 240/55

25 ธันวาคม 2555

45,000.00 ตกลงราคา

25 ธันวาคม 2555

26,215.00 ตกลงราคา

พย.2 (กท.)
(จ) 241/55

25 ธันวาคม 2555

45,000.00 ตกลงราคา

พย.2 (พย.) 25 ธันวาคม 2555
(จ) 242/55
พย.2 (สบ.) 26 ธันวาคม 2555
(จ) 243/55
พย.2 (รส.) (จ) 26 ธันวาคม 2555
244/55
พย. (ซ)
20/2555
พย. (ซ)
23/2555
พย. (จ)
35/2555

วงเงินจ้ าง

997,000.00

วิธีการ

ตกลงราคา

1,000,000.00 ตกลงราคา
600,000.00 ตกลงราคา

21 ธันวาคม 2555

24,700,000.00

พิเศษ

28 ธันวาคม 2555

7,160,440.00

พิเศษ

20 ธันวาคม 2555

497,971.00 ตกลงราคา

หมายเหตุ

ข้ อมูลผลการจัดซือจัดจ้ าง ของสํ านักงาน กสทช. ประจําเดือนธันวาคม 2555

ลําดับ

โครงการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง

สั ญญา

ข้ อผูกพัน
ใบสั งซือ
บันทึก
/สั งจ้ าง ข้ อตกลง

เลขที

ลงวันที

วงเงินจ้ าง

วิธีการ

94

ปรับปรุ งระบบรับเรื# องร้องเรี ยน (CRM) ในส่ วนการบันทึก
ข้อมูลประเมินผลและติดตามเรื# องร้องเรี ยนด้านโทรคมนาคม

บริ ษทั ทีจีเอส เอ็ช
เตอร์ไพร์สเน็ตเวิร์ค
จํากัด

/

พย.2 (จ)
33/2555

14 ธันวาคม 2555

2,996,000.00

พิเศษ

95

สัญญาจ้างดําเนินงานการจัดหาโครงการพัฒนาระบบ Call Center บริ ษทั ทรู ทชั จํากัด
ระยะที# 3

/

พย.2 (จ)
34/2555

17 ธันวาคม 2555

2,582,980.00

สอบราคา

96

สัญญาจ้างจัดทําระบบรายงานสถิติขอ้ มูลเรื# องร้องเรี ยนด้าน
โทรคมนาคม

บริ ษทั ยิบอินซอย
จํากัด

/

พย.2 (จ)
35/2555

19 ธันวาคม 2555

3,136,000.00

พิเศษ

97

สัญญาจ้างงานผลิตสื# อโครงการสร้างความตระหนักการกระตุน้
ความต้องการในการใช้งาน ICT ตามภารกิจ USO

บริ ษทั เจนิเว่ จํากัด

/

พย.2 (จ)
36/2555

21 ธันวาคม 2555

9,961,700.00

พิเศษ

98

สัญญาจ้างงานเผยแพร่ สื#อโครงการสร้างความตระหนักกระตุน้
ความต้องการในการใช้งาน ICT ตามภารกิจ USO

บริ ษทั เจนิเว่ จํากัด

/

พย.2 (จ)
37/2555

24 ธันวาคม 2555

19,928,750.00

พิเศษ

99

สัญญาจ้างาจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ "การใช้เทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื#อนที# 3G อย่างชาญฉลาด"

สํานักบริ การวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

/

พย.2 (จ)
38/2555

27 ธันวาคม 2555

1,500,000.00

พิเศษ

หมายเหตุ

