
ล ำดบั

ที่
ผู้รับจ้ำง

1
ซ้ือหุ่นส ำหรับใส่ชุดเคร่ืองแต่งกำยผลผลิตของโครงกำร/กิจกรรมกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนกำรออกแบบเคริอง
แต่งกำยผำ้ไทยร่วมสมยั

นำยคงกระพนั สุขประเสริฐ 39,800.00
ไม่มี

2
ซ้ือถุงผำ้ดิบเพ่ือใชใ้นโครงกำร OCAC เรำท ำควำมดีดว้ยหวัใจ ร้ำนท็อปสกรีน  โดยนำยพนำสันต ์จนัทวงค์ 70,000.00

ไม่มี

3
จำ้งจดักิจกรรมประชำสัมพนัธ์โครงกำร OCAC เรำท ำควำมดีดว้ยหวัใจกิจกรรม "ฝำกหวัใจใส่ถุงผำ้ ณ 
ท ำเนียบรัฐบำล

บริษทัคิดดี ครีเอชัน่ จ  ำกดั 50,000.00
ไม่มี

4
จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำอำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เจ เอส พี เอน็จิเนียร่ิงทีม 360,000.00

ไม่มี

5
จำ้งเหมำบริกำรป้องกนั ก ำจดัปลวก มด หนู และแมลงอ่ืนๆ ของอำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

บริษทั อินเตอร์คอน แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 96,300.00
ไม่มี

6
จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบอคัคีภยั/ระบบดบัเพลิงอำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563

บริษทั อีลีเซค (ประเทศไทย) จ ำกดั 239,680.00
ไม่มี

7
จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบเคร่ืองเสียง ไฟ แสง สี อำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนินประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563

บริษทัมหำจกัรดีเวลอปเมนท ์จ ำกดั 240,000.00
ไม่มี

8
จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบงำนภำพ อำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน บริษทั มหำจกัรดีเวลอปเมนท ์จ ำกดั 200,000.00

ไม่มี

รำยงำนผลกำรพิจำรณำโครงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2563

ปัญหำ/

อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

จ ำนวนเงินงำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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รำยงำนผลกำรพิจำรณำโครงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2563
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9
จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ อำคำร ๖ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ของอำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน บริษทั พีพีที ทรัพย ์พลำย เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั 99,510.00

ไม่มี

10
จดัพิมพแ์ผน่พบัและโปสเตอร์งำนเทศกำลวรรรกรรมนำนำชำติ Neilson Hays Bangkok literature Festival บริษทักูด๊เฮด พร้ินทต้ิ์ง แอนด ์แพคเกจจ้ิง กรุ๊ป จ ำกดั 109,033.00

ไม่มี

11 จำ้งติดตั้งพดัลมระบำยอำกำศ ภำยในชั้น 3 อำคำรวฒันธรรมวิศิษฏ์ นำยคมสัน มูลธิยะ 26,450.00 ไม่มี

12
จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบงำนลิฟตอ์ำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 บริษทั เจนคอมเอลิเวเตอร์ จ  ำกดั 240,000.00

ไม่มี

13 เช่ำสถำนท่ีเก็บและดูแลรักษำผลงำนศิลปกรรมสะสมของส ำนกังำนศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ชุด
246247596248914102516..And then there were none

บริษทั อเลิท ทรำนสปอร์ทเทชัน่เซอร์วิส จ ำกดั

160,243.20 ไม่มี

14
จำ้งท ำควำมสะอำด และดูแลสนำมหญำ้ของอำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน บริษทั พนำทศัน์ จ  ำกดั

1,121,400.00 ไม่มี

15
จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดของส ำนกังำนศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 บริษทั อีโค เคมิคอลส์ แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั

420,000.00 ไม่มี

16
จำ้งด ำเนินโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบป้องกนัและรักษำควำมมัน่คงภำยนอกและภำยในเครือข่ำย 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563

บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ  ำกดั
600,000.00 ไม่มี

17
จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบเสียงตำมสำยของอำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนินประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563

บริษทั แอกทีฟ โพรวิชัน่ จ  ำกดั
120,000.00 ไม่มี
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18
จำ้งบ ำรุงรักษำระบบฐำนขอ้มูลของส ำนกังำนฯ (www.ocac.go.th) ประจ ำปี พ.ศ.2563 บริษทั นำย บี วนั จ  ำกดั

100,000.00 ไม่มี

19
จำ้งด ำเนินโครงกำรเช่ำใชบ้ริกำรเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของส ำนกังำนศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัปีงบประมำณ
 พ.ศ 2563

บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ  ำกดั
3,960,000.00 ไม่มี

20
จำ้งบ ำรุงรักษำระบบเพ่ิมประสิทธิภำพและควบคุมกำรใชอิ้นเตอร์เน็ต (proxy Server) บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ  ำกดั

150,000.00 ไม่มี

21
จำ้งบ ำรุงระบบบริหำรจดักำร กำรใชค้อมพิวเตอร์ของบุคคลำกรในส ำนกังำนศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563

บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ  ำกดั
150,000.00 ไม่มี

22
จำ้งโครงกำรบ ำรุงรักษำระบบจดัเก็บภำพกิจกรรมของส ำนกังำนศิลปวฒันธรรม บริษทั แอกทีฟ โพรวิชัน่ จ  ำกดั

100,000.00 ไม่มี

23
จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภยัอำคำรหอศิลป์ร่วมสมยั องคก์ำรสงเครำะห์ทหำรผำ่นศึก ในพระบรมรำชูปถมัภ์

2,460,000.00 ไม่มี

24
เช่ำอำคำรธนำลงกรณ์ทำวเวอร์ ชั้น 6 บริษทั เจ เจ เรียลต้ี จ  ำกดั

2,453,088.00 ไม่มี

25
เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรสี จ  ำนวน 1 เคร่ือง บ. ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั

96,000.00 ไม่มี

26
เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอลขำว - ด ำ จ  ำนวน 6 เคร่ือง ประจ ำปีงบประมำณ 2563 บ. ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั

200,000.00 ไม่มี

27
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนหนำ้ท่ีพนกังำนขบัรถยนตส่์วนกลำงของส ำนกังำนศิลปะวฒันธรรมร่วมสมยั  นำยพิชยั  จนัทะนำม

63,000.00 ไม่มี

28
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนหนำ้ท่ีพนกังำนขบัรถยนตส่์วนกลำงของส ำนกังำนศิลปะวฒันธรรมร่วมสมยั  นำยพรศกัด์ิ  รักศิลป์

63,000.00 ไม่มี
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29
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนหนำ้ท่ีพนกังำนขบัรถยนตส่์วนกลำงของส ำนกังำนศิลปะวฒันธรรมร่วมสมยั  นำยมนตรี เขียวช่ืน

63,000.00 ไม่มี

30
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นประชำสมัพนัธ์ สงักดั กลุ่มประชำสมัพนัธ์ นำงสำวธนิฏฐำ  พทุธรักษำ

90,000.00 ไม่มี

31
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นประชำสมัพนัธ์ สงักดั กลุ่มประชำสมัพนัธ์ นำงสำวอภิรดี พิพิธหิรัญกำร

90,000.00 ไม่มี

32
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นประชำสมัพนัธ์ สงักดั กลุ่มประชำสมัพนัธ์ ณัฐนรี  จิตร์เท่ียง

90,000.00 ไม่มี

33
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นประชำสมัพนัธ์ สงักดั กลุ่มประชำสมัพนัธ์ นำยกฤตำนน วงษวิ์จิตร

90,000.00 ไม่มี

34
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นธุรกำรคลงัและพสัดุ สงักดัส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มคลงัและ
พสัดุ

นำยนพณัฐ  หอมมำลยั
90,000.00 ไม่มี

35
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นกำรเงินและบญัชี สงักดัส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มคลงัและพสัดุ นำงสำวณัชชำรัช  สุทธิเสน

90,000.00 ไม่มี

36
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนบญัชีผำ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ กดัส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มคลงัและพสัดุ นำงสำวปำลิกำ  เฉลิมทิศ

90,000.00 ไม่มี

37
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นบริหำรงำนพสัดุ และงำนดูแลอำคำร สถำนท่ี กดัส ำนกังำน
เลขำนุกำรกรม กลุ่มคลงัและพสัดุ

นำงสำวจรรยำ  รู้ขำย
90,000.00 ไม่มี

38
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นบริหำรงำนพสัดุ ซ่อมบ ำรุงและงำนดูแลอำคำร สถำนท่ี สงักดั
ส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มคลงัและพสัดุ

นำยกิติโชติ  ผำสุขดี
90,000.00 ไม่มี

39
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นบริหำรงำนพสัดุ ซ่อมบ ำรุงและงำนดูแลอำคำร สถำนท่ี สงักดั
ส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มคลงัและพสัดุ

นำยนรุตม ์ เวสสวสัด์ิ
90,000.00 ไม่มี
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40
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนดำ้นบริหำรงำนบุคคล สงักดัส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มบริหำรงำนบุคคล นำงสำวกมลกร  วรรณเผือก

90,000.00 ไม่มี

41
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนดำ้นบริหำรงำนบุคคล สงักดัส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มบริหำรงำนบุคคล นำงสำวณัฐวดี ชินวงศ์

90,000.00 ไม่มี

42
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนดำ้นบริหำรงำนบุคคล สงักดัส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มบริหำรงำนบุคคล นำยเรืองศกัด์ิ  อุ่นร้ัว

90,000.00 ไม่มี

43
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนเลขำนุกำรผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนศิลปวฒันะรรมร่วมสมยั สงักดัส ำนกังำน
เลขำนุกำรกรม กลุ่มอ ำนวยกำร

นำงสำวทิพยสุ์ดำ พรมบุญ
90,000.00 ไม่มี

44
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ดำ้นธุรกำร และงำนบริหำรทัว่ไป สงักดัส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่ม
อ ำนวยกำร

นำงสำวอริศรำ ร้อยกรอง
90,000.00 ไม่มี

45
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ดำ้นธุรกำร และงำนบริหำรทัว่ไป สงักดัส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่ม
อ ำนวยกำร

นำงสำวพรนภำ ผิวเผือด
90,000.00 ไม่มี

46
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ดำ้นธุรกำร และงำนบริหำรทัว่ไป สงักดัส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่ม
อ ำนวยกำร

นำยรัฐศกัด์ิ  ไกยะแสง
90,000.00 ไม่มี

47
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร  สงักดัส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มแผนงำน นำงสำวทกัษพร  ศิริยงค์

90,000.00 ไม่มี

48
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร  สงักดัส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มแผนงำน นำงสำวพิชญภสัสร  โตะ๊เพ่ิมพนู

90,000.00 ไม่มี

49
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนพฒันำระบบบริหำรและติดตำมกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัรำชกำร  สงักดั กลุ่มพฒันำระบบบริหำร

นำงสำวสุพรรษำ อีสำ
90,000.00 ไม่มี

50
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ดำ้นงำนบริหำรโครงกำรและกิจกรรม สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่มส่งเสริม
งำนทศันศิลป์และเชิดชูเกียรศิลปิน

นำงสำวภำริสรำ สุขวิบูลย์
90,000.00 ไม่มี
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51
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ดำ้นงำนบริหำรโครงกำรและกิจกรรม สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่มส่งเสริม
งำนทศันศิลป์และเชิดชูเกียรศิลปิน

นำงสำวชนิดำ วงัหนองวำ้
90,000.00 ไม่มี

52
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ดำ้นงำนบริหำรโครงกำรและกิจกรรม สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่มส่งเสริม
งำนทศันศิลป์และเชิดชูเกียรศิลปิน

นำงสำวจุลลดำ ศรีอร่ำม
90,000.00 ไม่มี

53
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ดำ้นงำนบริหำรโครงกำรและกิจกรรม สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่มส่งเสริม
งำนทศันศิลป์และเชิดชูเกียรศิลปิน

นำงสำวดวงกมล โสมทศัน์
90,000.00 ไม่มี

54
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ดำ้นงำนบริหำรโครงกำรและกิจกรรม สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่มส่งเสริม
งำนทศันศิลป์และเชิดชูเกียรศิลปิน

นำงสำววิภำพร สร้อยระยำ้
90,000.00 ไม่มี

55
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนดำ้น วิชำกำร สงักดั ศูนยเ์ครือข่ำยสมัพนัธ์และแหล่งทุน กลุ่มบริหำรกองทุน
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมยั

นำยณัฐพล นำมวงศ์
15,000.00 ไม่มี

56
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนดำ้นกฎหมำย สงักดั ศูนยเ์ครือข่ำยสมัพนัธ์และแหล่งทุน กลุ่มบริหำรกองทุน
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมยั

นำงสำวปำนปวีณ์ วำทีเส้ง
15,000.00 ไม่มี

57
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนดำ้น กำรเงินและบญัชี สงักดั ศูนยเ์ครือข่ำยสมัพนัธ์และแหล่งทุน กลุ่มบริหำร
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมยั

นำงชนิตำ ดำระสวสัด์ิ
15,000.00 ไม่มี

58
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนโครงกำร/กิจกรรม และงำนนโยบำยผูบ้ริหำร สงักดั ศูนยเ์ครือข่ำยสมัพนัธ์และ
แหล่งทุน

นำยวฒิุพงษ ์ค  ำอ่อน
90,000.00 ไม่มี

59
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนโครงกำร/กิจกรรม และงำนนโยบำยผูบ้ริหำร สงักดั ศูนยเ์ครือข่ำยสมัพนัธ์และ
แหล่งทุน

นำยอมัรินทร์ เจะอำรี
90,000.00 ไม่มี

60
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนโครงกำร/กิจกรรม และงำนนโยบำยผูบ้ริหำร สงักดั ศูนยเ์ครือข่ำยสมัพนัธ์และ
แหล่งทุน

นำยรัฐธรรมนูญ ชมโพธ์ิสอน
90,000.00 ไม่มี

61
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนโครงกำร/กิจกรรม และงำนนโยบำยผูบ้ริหำร สงักดั ศูนยเ์ครือข่ำยสมัพนัธ์และ
แหล่งทุน

นำยสิริรำชย ์สุทธนะ
90,000.00 ไม่มี
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62
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนโครงกำร/กิจกรรม และงำนนโยบำยผูบ้ริหำร สงักดั ศูนยเ์ครือข่ำยสมัพนัธ์และ
แหล่งทุน

นำยพีระ กิจแพ
90,000.00 ไม่มี

63
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนโครงกำร/กิจกรรม และงำนนโยบำยผูบ้ริหำร สงักดั ศูนยเ์ครือข่ำยสมัพนัธ์และ
แหล่งทุน

นำงสำวภคมญ มำลี
90,000.00 ไม่มี

64
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนทะเบียนกำรเงินและบญัชี สงักดั ส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มคลงัและพสัดุ นำงสำวสุรีภรณ์ บวัแสง

90,000.00 ไม่มี

65
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนดำ้นนิติกำร สงักดั ส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มบริหำรงำนบุคล นำยวิชชำ คุระจอก

90,000.00 ไม่มี

66
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ดำ้นเลขำนุกำรรองผูอ้  ำนวยกำรฯ สงักดั ส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม กลุ่ม
อ ำนวยกำร

นำงสำวฉตัรชฎำ วิริยะจรรยงค์
90,000.00 ไม่มี

67
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ณ อำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่มบริหำร
จดักำรหอศิลป์

นำงสำวสุธำสินี มหำมิตร
98,400.00 ไม่มี

68
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ณ อำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่มบริหำร
จดักำรหอศิลป์

นำยวิศรุต กุศลสอำด
90,000.00 ไม่มี

69
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ณ อำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่มบริหำร
จดักำรหอศิลป์

นำยปรัชญำ ชชัวำลย์
90,000.00 ไม่มี

70
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ณ อำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่มบริหำร
จดักำรหอศิลป์

นำยคมกริช สุรินทร์
90,000.00 ไม่มี

71
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ณ อำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่มบริหำร
จดักำรหอศิลป์

นำยชินวฒิุ รอดโพธ์ิทอง
90,000.00 ไม่มี

72
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ณ อำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่มบริหำร
จดักำรหอศิลป์

นำยศกัชำย งำมเผือก
90,000.00 ไม่มี
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73
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นบริหำรจดักำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่ม
บริหำรจดักำรหอศิลป์

นำงสำวปิยะนุช ศมนลกัษณ์
90,000.00 ไม่มี

74
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นบริหำรจดักำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่ม
บริหำรจดักำรหอศิลป์

นำงสำวสุนิษำ มณีบำงกำ
90,000.00 ไม่มี

75
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นบริหำรจดักำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน โครงกำรพฒันำหอศิลป์
ร่วมสมยัสู่๓มิภำค สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่มบริหำรจดักำรหอศิลป์

นำงสำวนฤพร เครือหงษ์
90,000.00 ไม่มี

76
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นบริหำรจดักำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน โครงกำรพฒันำหอศิลป์
ร่วมสมยัสู่๓มิภำค สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่มบริหำรจดักำรหอศิลป์

นำย สรำวธุ ปำนมำศ
90,000.00 ไม่มี

77
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นบริหำรจดักำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน โครงกำรพฒันำหอศิลป์
ร่วมสมยัสู่๓มิภำค สงักดัศูนยห์อศิลป์ กลุ่มบริหำรจดักำรหอศิลป์

นำงสำววิยะดำ นรดี
90,000.00 ไม่มี

78
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำรดำ้นระบบสำรบรรณ สงักดัสถำบนัศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กลุ่มวิจยั
และพฒันำองคค์วำมรู้

นำงสำวชนิดำ เปล่ียนเชำวพ์ลนั
90,000.00 ไม่มี

79
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนโครงกำร/กิจกรรม และงำนนโยบำยผูบ้ริหำร สงักดัสถำบนัศิลปวฒันธรรม กลุ่ม
วิจยัและพฒันำองคค์วำมรู้

นำงสำวจนัทร์ฉำย เฟ่ืองฟู
90,000.00 ไม่มี

80
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนดำ้นบริกำรต่ำงๆ ภำยใตโ้ครงกำรศูนยเ์รียนรู้และพฒันำหนงัสือไทย สงักดั
สถำบนัศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

นำยเอกสิทธ์ิ ฦำชำ
90,000.00 ไม่มี

81
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนดำ้นบริกำรต่ำงๆ ภำยใตโ้ครงกำรศูนยเ์รียนรู้และพฒันำหนงัสือไทย สงักดั
สถำบนัศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

ธิดำรัตน์  ศิลป์เมธำนนท์
90,000.00 ไม่มี

82
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนรำชกำร ดำ้นกำรดูแลเวบ็ไซตแ์ละระบบสำรสนเทศของส ำนกังำฯ สงักดัสถำบนั
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

นำงสำวธญัญำรัตน์ ร่ืนเกษม
90,000.00 ไม่มี

83
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนดำ้นบริกำรต่ำงๆ ภำยใตโ้ครงกำรศูนยเ์รียนรู้และพฒันำหนงัสือไทย สงักดั
สถำบนัศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

นำงสำวพธุธิดำ จิตรธรรม
90,000.00 ไม่มี
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84
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก บริหำรงำนรำชกำรดำ้นวิชำกำร สังกดั กลุ่มบริหำรงำนกองทุนส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมยั ศูนยเ์ครือข่ำยสัมพนัธ์และแหล่งทุน

นำงสำวพธัณีย ์ดีสุข
107,586.21 ไม่มี

85
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ปฏิบติังำนดำ้นประชำสัมพนัธ์ สังกดักลุ่มประชำสัมพนัธ์ นำงสำวภำพพิมพ ์ไกรทอง

107,586.21 ไม่มี

86 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองเจำะกระดำษ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ธุรภณัฑส์เตชัน่ 2,782.00 ไม่มี
87 จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบปรับอำกำศ และกำรจำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบควบคุมควำมช้ืน บริษทั กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 432,000.00 ไม่มี

ของอำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
88 จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบระบำยอำกำศของอำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน บริษทั กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 240,000.00 ไม่มี
89 จำ้งจดัเตรียมสถำนท่ีงำนเทศกำลวรรณกรรมนำนำชำติ Neilson Hays Bankok Literature Festival บริษทั กำงใจครีเอชัน่ จ  ำกดั 499,048.00 ไม่มี
90 จำ้งซ่อมครุภณัฑส์ ำนกังำนรำยกำรเคร่ืองพิมพเ์อกสำร (Printer) บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ำกดั 3,852.00 ไม่มี
91 จำ้งซ่อมครุภณัฑส์ ำนกังำน บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั 16,361.37 ไม่มี
92 จำ้งท ำตรำยำงประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 ร้ำนวิริยะ โดยนำยชูธนำ ติยภูมิ 9,373.20 ไม่มี

93 จำ้งซ่อมแซมวงกบช่องระบำยลมหอ้งน ้ำหญิง หอ้งน ้ำชำย ชั้น 1 บอร์ดไมห้นำ้อำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำช
ด ำเนิน

บริษทั สปอร์ตเทค ซิสเตม็ จ  ำกดั 235,400.00 ไม่มี

และประตูไม ้เปิด ปิด และอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในอำคำรหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน
94 จดักิจกรรมสัมมนำกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยร่วมสมยัในโครงกำรพฒันำกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยผำ้

ไทย
บริษทั ไอเดียส์ เฟส จ ำกดั 193,000.00 ไม่มี

ร่วมสมยั
95 จำ้งจดักิจกรรมสร้ำงสรรคง์ำนเขียนเพ่ือกำรท่องเท่ียวโครำช บริษทั เอฟวำยไอ จ ำกดั 485,994.00 ไม่มี
96 จำ้งซ่อมครุภณัฑส์ ำนกังำน รำยกำรคอมพิวเตอร์ (CPU) บริษทั พี ซี เทค เซอร์วิส จ ำกดั 3,295.60 ไม่มี
97 จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภยัและควบคุมอุณหภูมิ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 บริษทั ไซท ์เพรพพำเรชัน่ 216,140.00 ไม่มี

แมเนจเมนท ์จ ำกดั
97 จำ้งบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ 2,500,000.00 ไม่มี

และกำรส่ือสำรของหอศิลป์ร่วมสมยัรำชด ำเนิน  ไฮเวย ์จ  ำกดั
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98 จำ้งขนส่งผลงำนศิลปะ (ขำกลบั) ในนิทรรศกำรมหกรรมศิลปะร่วมสมยันำนำชำติ เวนิส เบียนนำเล่ คร้ังท่ี 58 บริษทั ฮ่องกงบรรจุพสัดุ จ  ำกดั 1,618,696.00 ไม่มี
99 จำ้งด ำเนินโครงกำรสร้ำงสรรคศิ์ลปะร่วมสมยัเพ่ือต่อยอดทุนทำงวฒันธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลยัศิลปำกร 3,878,000.00 ไม่มี

100 จำ้งด ำเนินโครงกำรพฒันำศกัยภำพนกัออกแบบรุ่นใหม่ บริษทั เอม็บีเอ บรอดคำส์ 3,950,000.00 ไม่มี


