สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562

ลำดับ

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ฝ่ำยจัดซื้อ (ส่วนจัดซื้อ)

1 จ้างบริการจัดเก็บข้อมูลโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ปี 2563 ระยะเวลา 12 เดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
2 จัดทาเสื้อยืด พร้อมปักโลโก้คลื่น จานวน 500 ตัว
3 จัดซื้อ External Hard disk ความจุ 1TB. จานวน 1 อัน และ Flash Drive ความจุ 8 GB. จานวน
10 อัน รวมจานวน 2 รายการ
4

จ้างซ่อมเครือ่ งสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 160 KVA. ยี่ห้อ SOCOMEC รุน่ DELPHYS-GP 2.0
พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จานวน 1 งาน

วงเงิน
งบประมำณ
(รวมภำษี)

รำคำกลำง
(รวมภำษี)

ตำมระเบียบ บริษัท อสมท จำกัด (มหำชน)
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
วิธีจัดซื้อ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่จัดซื้อ/จ้ำง

210,576.00

ตกลงราคา บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จากัด

210,576.00 บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จากัด

210,576.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 091/2562

133,750.00

125,000.00

2,820.00

2,621.50

ตกลงราคา บริษัท เอส.พี.นิตติ้ง จากัด
ตกลงราคา บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

125,000.00 บริษัท เอส.พี.นิตติ้ง จากัด
2,621.50 บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

125,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
2,621.50 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี

469,088.00 บริษัท ทรัพย์พรชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด
535,000.00
32,100.00 บริษัท ข้าวจิ๊บมูฟวี่ จากัด
57,780.00 บริษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)

469,088.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ ท.112/2562

32,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
57,780.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี

593,903.50 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
989,750.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 074/2562

474,438.00

474,438.00 ตกลงราคา บริษัท ทรัพย์พรชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด
บริษัท ซินเนอร์ไจซ์โปรไวด์ เซอร์วิส
32,100.00 ตกลงราคา บริษัท ข้าวจิ๊บมูฟวี่ จากัด
57,780.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

32,100.00
57,780.00

7 จัดเช่าอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณภาพและเสียง จานวน 1 งาน
8 จัดจ้างบริการวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ปฏิบตั ิการสื่อมวลชน (Media Center) จานวน 1 งาน
9 จัดจ้างปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โครงข่ายและสิ่งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จานวน 11 งาน

593,903.50
989,750.00

พิเศษ
พิเศษ

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

593,903.50 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

989,750.00

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชั่น เทคโนโลยี จากัด

989,750.00 บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชั่น เทคโนโลยี จากัด

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือ่ งส่งโทรทัศน์เดิม จานวน 7 สถานี

60,091,200.00

60,091,200.00

พิเศษ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)

60,091,200.00 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือ่ งส่งโทรทัศน์เดิม จานวน 8 สถานี

8,859,600.00

8,859,600.00

พิเศษ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือ่ งส่งโทรทัศน์เดิม จานวน 8 สถานี

33,335,850.00

33,335,850.00

พิเศษ

บริษัท สามารถคอมเทค จากัด

8,848,900.00 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
33,335,850.00 บริษัท สามารถคอมเทค จากัด

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือ่ งส่งโทรทัศน์เดิม จานวน 12 สถานี

20,822,200.00

20,822,200.00

พิเศษ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือ่ งส่งโทรทัศน์เดิม จานวน 18 สถานี

7,134,760.00

7,134,760.00

พิเศษ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Combiner จานวน 1 สถานี

4,927,350.00

4,927,350.00

พิเศษ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Combiner จานวน 19 สถานี

54,317,480.00

54,317,480.00

พิเศษ

บริษัท ดีเคเค ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ จากัด

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Combiner จานวน 4 สถานี

10,008,780.00

10,008,780.00

พิเศษ

บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จากัด

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Combiner จานวน 4 สถานี

2,554,732.00

2,554,732.00

พิเศษ

บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จากัด

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Combiner จานวน 4 สถานี

1,849,120.00

1,849,120.00

พิเศษ

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จากัด (มหาชน)

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Combiner จานวน 7 สถานี

6,270,040.00

6,270,040.00

พิเศษ

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จากัด (มหาชน)

3,104,597.89

3,104,597.89

พิเศษ

บริษัท โปรโทลคอล แอดวานซ์เซอร์วิส จากัด

828,180.00

828,180.00

พิเศษ

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)

2,841,562.62

2,841,562.62

พิเศษ

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

195,296.40

195,296.40

พิเศษ

87,883.38

87,883.38

พิเศษ

- เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณภาพโทรทัศน์ ด้วยระบบใยแก้วนาแสง (3 รายการ)
จานวน 1 ระบบ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)
- จ้างบริการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) ผ่านดาวเทียมไทยคม
ย่านความถี่ Ku-band แบบเต็มเวลา เพื่อรองรับการให้บริการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา (2 รายการ) จานวน
1 งาน ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) เป็นเงิน 87,300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
- จ้างบริการส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม จานวน 1 ช่องรายการ ระยะเวลา 6 เดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) เป็นเงิน 6,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
- จ้างบริการรวมสัญญาณ (MUX) จานวน 1 ช่องรายการ จานวน 1 งาน
ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) เป็นเงิน 2,700 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ฝ่ำยธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน
12 จ้างบริการรับ-ส่งเอกสารและเทป รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน

เลขที/่ วันที่ของสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ/จ้ำง

210,576.00

5 จ้างบริการอุปกรณ์เครนพร้อมพนักงาน จานวน 1 งาน
6 จ้างบริการทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมไทยคมแบบไม่เต็มเวลา เพื่อถ่ายทอดรายการ Amazing
Thailand Countdown 2020 (วันที่ 31 ธค. 62 เวลา 22.00 น. - วันที่ 1 มค.63 เวลา 01.00 น.)

10 จัดจ้างบริการระบบ Prompt Call Center พร้อมพนักงานรับสาย จานวน 1 งาน
ระยะเวลา 1 ปี 15 วัน (ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
11 เช่า/จ้างบริการช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้บริการ Must Carry และเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์
ด้วยระบบใยแก้วนาแสงฯ ให้กับสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จานวน 4 รายการ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

6,500.00

593,903.50

สัญญาเช่าเลขที่ 073/2562

59,920,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
8,560,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 082/2562

32,956,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
20,822,200.00 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 20,822,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
7,134,760.00 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 7,134,760.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 083/2562

4,927,350.00 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 4,927,350.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
54,317,480.00 บริษัท ดีเคเค ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ จากัด
53,286,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
10,008,780.00 บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จากัด
9,844,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 084/2562

สัญญาจ้างเลขที่ 082/2562
สัญญาจ้างเลขที่ 084/2562
สัญญาจ้างเลขที่ 084/2562
สัญญาจ้างเลขที่ 085/2562
สัญญาจ้างเลขที่ 086/2562

2,554,732.00 บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จากัด
1,849,120.00 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จากัด (มหาชน)

2,535,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
1,849,120.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 087/2562

6,270,040.00 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จากัด (มหาชน)
3,104,597.89 บริษัท โปรโทลคอล แอดวานซ์เซอร์วิส จากัด

6,270,040.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
3,104,597.89 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 088/2562
สัญญาจ้างเลขที่ 089/2562

828,180.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 075/2562

2,841,562.62 บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

2,841,562.62 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 076/2562

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จากัด

195,296.40 บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จากัด

195,296.40 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 077/2562

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จากัด

87,883.38 บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จากัด

87,883.38 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

สัญญาจ้างเลขที่ 078/2562

5,450.00 นายสมยศ ปัทมะ
(ไม่มีภาษีฯ)

5,450.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
(ไม่มีภาษีฯ)

ไม่มี

6,500.00 ตกลงราคา นายสมยศ ปัทมะ

828,180.00 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)

สัญญาจ้างเลขที่ 088/2562

ลำดับ

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

13 จัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสกู๊ปรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน

วงเงิน
งบประมำณ
(รวมภำษี
)
3,500.00

รำคำกลำง
(รวมภำษี)

วิธีจัดซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

3,500.00 ตกลงราคา บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาขน)
บริษัท สยามพารากอน รีเทล จากัด
บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จากัด
มูลนิธชิ ัยพัฒนา (ร้านภัทรพัฒน์)

14 จ้างบริการภาพนิ่งในการผลิตรายการในฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน
15
16
17
18
19

จ้างบริการจัดหาพิธกี รรายการตกมันส์บนั เทิง สุดสัปดาห์
จ้างบริการจัดหาพิธกี รรายการตกมันส์บนั เทิง และรายการตกมันส์บนั เทิง สุดสัปดาห์
จ้างบริการจัดหาพิธกี รรายการตกมันส์บนั เทิง และรายการตกมันส์บนั เทิง สุดสัปดาห์
จัดซื้อน้ามันสาหรับเดินทางผลิตข่าวบันเทิง
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ป้าย อุปกรณ์การเชียร์ ในกิจกรรม "ปตท. พาไทยเชียร์กีฬาซีเกมส์ 2019
และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ 2020"

3,210.00
85,600.00
142,310.00
155,150.00
30,000.00
21,400.00

3,210.00 ตกลงราคา นายธนชัย แสงเดือน
30,000.00
21,400.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท มหาร่ารวย จากัด
บริษัท บีพี อโฟร์ไดท์ จากัด
บริษัท ปนัดดา อะราว เดอะ เวิลด์ จากัด
บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)
ร้านร่มบ่อสร้างอัมเบรลล่า

21 เช่าลิขสิทธิภ์ าพยนตร์การ์ตูนเรือ่ ง Doraemon ตอนที่ 237 - 279
22 จ้างผลิตรายการ “ศักดิ์สิทธิ์ คงกระพัน” ซีซั่น 1 จานวน 13 ตอน
23 จ้างจัดหาผู้ดาเนินรายการของรายการ “กาแฟดา” จานวน 48 เทป (มกราคม – มิถุนายน 2563)
24 จ้างจัดหาผู้ดาเนินรายการของรายการ “คุยรอบทิศ” จานวน 23 เทป (มกราคม – มิถุนายน 2563)
สำนักข่ำวไทย
25 ค่าน้ามันรถยนต์
ฝ่ายบรรณาธิการข่าว
26 ค่าหนังสือพิมพ์

1,433.00 บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาขน)

642,000.00

ไม่มี

350.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

107.00 บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จากัด
250.00 มูลนิธชิ ัยพัฒนา (ร้านภัทรพัฒน์)
(ไม่มีภาษีฯ)
3,000.00 นายธนชัย แสงเดือน
(ไม่มีภาษีฯ)

107.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
250.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
(ไม่มีภาษีฯ)
3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
(ไม่มีภาษีฯ)

ไม่มี
ไม่มี

85,600.00
142,310.00
155,150.00
8,090.00
8,860.00

85,600.00
142,310.00
155,150.00
8,090.00
8,860.00

บริษัท มหาร่ารวย จากัด
บริษัท บีพี อโฟร์ไดท์ จากัด
บริษัท ปนัดดา อะราว เดอะ เวิลด์ จากัด
บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)
ร้านร่มบ่อสร้างอัมเบรลล่า

1,200.00 Bangkok Samurai Co.,Ltd.
3,930.00 นางสาวชมพูนุท พิชัยศิริ

คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ใบสั่งจ้างเลขที่ 059/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 057/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 058/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 051/2562
ไม่มี

(ไม่มีภาษีฯ)
1,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
3,930.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

(ไม่มีภาษีฯ)
75.00 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จากัด สาขาพระราม 9

(ไม่มีภาษีฯ)
75.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

642,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เดอะ ฮิปโปแคมปัส

642,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด สัญญาจ้างเลขที่ ฝน 003/2562

ธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เดอะ ฮิปโปแคมปัส

399,900.00

399,900.00

ธุรกิจ

3,477,500.00
1,027,200.00
984,400.00

3,477,500.00
1,027,200.00
984,400.00

ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ

บริษัท ADK Emotions Inc.
บริษัท ดี ดอคคิวเมนทารี่ จากัด

1,550.00

เลขที/่ วันที่ของสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ/จ้ำง

บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จากัด สาขาพระราม 9
642,000.00

300,000.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1,433.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

350.00 บริษัท สยามพารากอน รีเทล จากัด

(ไม่มีภาษีฯ)
Bangkok Samurai Co.,Ltd.
นางสาวชมพูนุท พิชัยศิริ

20 จ้างผลิตสปอตโปรโมทสินค้าในโครงการ Home Shopping
ฝ่ำย 9 MCOT HD (ส่วนรายการ)

ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่จัดซื้อ/จ้ำง

บริษัท กาแฟดา จากัด
บริษัท กาแฟดา จากัด

300,000.00 ตกลงราคา บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
- ตกลงราคา นายวิศณุ เอมโอช

399,900.00 บริษัท ADK Emotions Inc.
3,477,500.00 บริษัท ดี ดอคคิวเมนทารี่ จากัด
1,027,200.00 บริษทั กาแฟดา จากัด
984,400.00 บริษทั กาแฟดา จากัด
159,083.81 บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
1,550.00 นายวิศณุ เอมโอช

สัญญาของผู้รับจ้าง
399,900.00 เป็นเจ้าของลิขสิทธิเ์ พียงรายเดียว
3,477,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด สัญญาจ้างเลขที่ สท044/62
1,027,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด สัญญาจ้างเลขที่ สท045/62
984,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด สัญญาจ้างเลขที่ สท046/62
159,083.81 คุณลักษณะตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

1,550.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

สำนักวิทยุ
ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 100.5 MHz
27 จ้างบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ News Center

23,540.00

23,540.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

125,000.00
7,500.00

23,540.00 ตกลงราคา บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด
125,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอส.พี นิตติ้ง จากัด
7,500.00 ตกลงราคา นางวิภารักษ์ โจเอล

23,540.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด

28 จ้างทาเสื้อยืดโปโล ผ้าไมโคร พร้อมปักโลโก้คลื่น
29 จ้างบุคคลภายนอก แต่งหน้าและทาผม-ช่างภาพ

125,000.00 บริษัท เอส.พี นิตติ้ง จากัด
7,500.00 นางวิภารักษ์ โจเอล

125,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
7,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี

30 จ้างบุคคลภายนอก แต่งหน้าและทาผม-ช่างภาพ
31 จ้างบุคคลภายนอก แต่งหน้าและทาผม-ช่างภาพ
32 จ้างบุคคลภายนอก แต่งหน้าและทาผม-ช่างภาพ

7,500.00
7,500.00
7,500.00

7,500.00 ตกลงราคา นางสาวสมศรี กันฑะ
7,500.00 ตกลงราคา นางละเอียด จันทร์พวง
7,500.00 ตกลงราคา นายอัครพัฒน์ แก้วไทรโพธิ์

7,500.00 นางสาวสมศรี กันฑะ
7,500.00 นางละเอียด จันทร์พวง
7,500.00 นายอัครพัฒน์ แก้วไทรโพธิ์

7,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
7,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
7,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

33 จ้างบุคคลภายนอก แต่งหน้าและทาผม-ช่างภาพ

15,000.00

15,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

ไม่มี

15,000.00 ตกลงราคา นายภาณุพงษ์ พิงไธสง

15,000.00 นายภาณุพงษ์ พิงไธสง

