
ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

1
จัดซ้ือครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา รายการชุดไมโครโฟนห้อง

ประชุม

บ.ไวไลส์ไลฟ์ จ ากัด
              379,528.36  ไม่มี

2
จัดซ้ือครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา รายการเคร่ืองท าลายเอกสาร

และTV LED

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
               88,500.00  ไม่มี

3
จัดซ้ือครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา รายการเคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์

บ.เอพีเอส กรุ๊ป จ ากัด
               25,628.00  ไม่มี

4
จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 บ.รุ่งโรฒน์บริการ 2525

               18,780.00  ไม่มี

5
ซ้ืออุปกรณ์อุปกรณ์ ส าหรับกิจกรรมอาเซียนสัญจรส าหรับจัด

นิทรรศการ Falling in Wonderland

บ.นานมีอุตสาหกรรม จ ากัด
230,750.50               ไม่มี

6
จัดซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯการพัฒนา

งานศิลปะบนผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนนานาชาติ ณ จังหวดักระบี่

นางบุษญา  ช้างน้ า
               40,850.00  ไม่มี

7
จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปร้ินเตอร์ จ านวน 36 รายการ บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

              498,604.49  ไม่มี

8
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ประ

มวลผลชัน้สูง

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
               75,114.00  ไม่มี

9
ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ 2562

บ.นานมีอุตสาหกรรม จ ากัด
              108,189.90  ไม่มี

10
วสัดุส านักงานประเภทกระดาษ A4 บ.สุรศิริ จ ากัด

               99,000.00  ไม่มี

รายงานผลการพจิารณาโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

11
วสัดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะแยกประเภท นายจิตภานุ  ดวงธนโชติ

               11,600.00  ไม่มี

12
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน บ.สมาร์คอม ไอเดียส์ จ ากัด

              102,929.00  ไม่มี

13
ซ้ือวสัดุส านักงานประเภทซองเอกสารและทะเบียนรับส่งหนังสือ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562

หจก.ภาสะ เทรดด้ิง
               98,000.23  ไม่มี

14
จัดซ้ืออุปกรณ์ในการจัดสถานที ่ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน (ธง) นางสาวจารุพีร์ ธนจารุพงศ์

               29,800.00  ไม่มี

15
จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวสัดุงานบ้านงานครัว เพือ่ใช้ในการด าเนินงาน

หอศิลปร่วมสมัยราชด าเนิน

บ.สมาร์คอม ไอเดียส จ ากัด
               99,959.40  ไม่มี

16
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ประเทหมึกปร้ินเตอร์ จ านวน 4 รายการ บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

              224,411.10  ไม่มี

17
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ประเทหมึกปร้ินเตอร์ จ านวน 20 รายการ บ.สมาร์คอม ไอเดียส จ ากัด

              269,961.00  ไม่มี

18
ซ้ือผลงานศิลปะ นายเฉลิมศักด์ิ รัตนจันทร์

              570,000.00  ไม่มี

19
ซ้ือผลงานศิลปะ นายเริงศักด์ิ บุณยวาณิชยก์ุล

              800,000.00  ไม่มี

20
ซ้ือผลงานศิลปะ นายประดิษฐ์ ต้ังประสาทวงศ์

              700,000.00  ไม่มี

21
ซ้ือผลงานศิลปะ นายสิโรจน์ พวงบุบผา

              180,000.00  ไม่มี

22
ซ้ือผลงานศิลปะ นางสาวกวนิตา วฒันะชยงักูร

              230,000.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

23
ซ้ือผลงานศิลปะ นายประสิทธิ ์วชิายะ

              450,000.00  ไม่มี

24
ซ้ือผลงานศิลปะ นายกฤช งามสม

              543,000.00  ไม่มี

25
ซ้ือผลงานศิลปะ นายธรีวฒัน์ นุชเจริญผล

              180,000.00  ไม่มี

26
ซ้ือผลงานศิลปะ วา่ที ่รต อนุโรจน์ จันทรืโพธิศ์รี

              270,000.00  ไม่มี

27
ซ้ือผลงานศิลปะ นายประวณี เบียงชมภู

               81,000.00  ไม่มี

28
ซ้ือผลงานศิลปะ นายพงษ์เดช ไชยคุตร

               95,000.00  ไม่มี

29
ซ้ือผลงานศิลปะ นายญาณวทิย ์กุญแจทอง

              260,000.00  ไม่มี

30
ซ้ือผลงานศิลปะ นายสมลักษร์ ปันติบุญ

              171,000.00  ไม่มี

31
ซ้ือผลงานศิลปะ นายฑีฆวฒิุ บุญวจิิตร

              117,000.00  ไม่มี

32
ซ้ือผลงานศิลปะ นายทินกร กาษรสุวรรณ

              172,000.00  ไม่มี

33
ซ้ือผลงานศิลปะ นายนภดล วรุิฬห์ชาตะพันธ์

              270,000.00  ไม่มี

34
ซ้ือผลงานศิลปะ นางสาวฤทัยรัตน์ ค าศรีจันทร์

              220,000.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

35
ซ้ือผลงานศิลปะ นายไมตรี ศิริบูรณ์

              200,000.00  ไม่มี

36
ซ้ือผลงานศิลปะ นายดาว วาสิกศิริ

              700,000.00  ไม่มี

37
ซ้ือผลงานศิลปะ นายสมภพ บุตราช

              300,000.00  ไม่มี

38
ซ้ือผลงานศิลปะ นางสาวปาริชาติ ศุภพันธ์

              350,000.00  ไม่มี

39
ซ้ือผลงานศิลปะ นายยาณพล วเิชียรเขตต์

              490,000.00  ไม่มี

40
ซ้ือผลงานศิลปะ นายน าทอง แซ่ต้ัง

              700,000.00  ไม่มี

41
ซ้ือผลงานศิลปะ นางสาวสมบัติ วฒันไทย

           1,200,000.00  ไม่มี

42
ซ้ือผลงานศิลปะ นางสาวศนันชล น่วมนวล

              200,000.00  ไม่มี

43
ซ้ือผลงานศิลปะ นายช าเรือง วเิชียรเขตต์

           1,690,000.00  ไม่มี

44
ซ้ือผลงานศิลปะ นายปรีชา  อรชุนกะ

           1,400,000.00  ไม่มี

45
ซ้ือผลงานศิลปะ นายสมศักด์ิ เชาวน์ธาดาพงษ์

           1,000,000.00  ไม่มี

46
ซ้ือผลงานศิลปะ นายสุรสิทธิ ์เสาวค์ง

           1,200,000.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

47
ซ้ือผลงานศิลปะ นายสาครินทร์ เครืออ่อน

           1,600,000.00  ไม่มี

48
ซ้ือผลงานศิลปะ นายชลสินธุ ์ช่อสกุล

              153,000.00  ไม่มี

49
ซ้ือผลงานศิลปะ นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง

               45,000.00  ไม่มี

50
ซ้ือผลงานศิลปะ นางสุโรจนา  เศรฐกิจบุตร 

สนิทวงศ์ ณ อยธุยา                43,000.00  ไม่มี

51
ซ้ือผลงานศิลปะ นางสาววรัิญญา ดวงรัตน์

              200,000.00  ไม่มี

52
ซ้ือผลงานศิลปะ นายบัญชา หนังสือ

              110,000.00  ไม่มี

53
ซ้ือผลงานศิลปะ นางสาวเสวภา วเิชียรเขตต์

           1,320,000.00  ไม่มี

54
ซ้ือผลงานศิลปะ นายชิน ประสงค์

           1,390,000.00  ไม่มี

55
ซ้ือผลงานศิลปะ นายพงษ์ศักด์ิ อารยางกูร

           1,600,000.00  ไม่มี

56
ซ้ือผลงานศิลปะ นายโชคชัย ตักโพธิ์

           1,430,000.00  ไม่มี

57
ซ้ือผลงานศิลปะ นายทว ีรัชนีกร

           1,370,000.00  ไม่มี

58
ซ้ือผลงานศิลปะ นายธงชัย รักปทุม

           1,000,000.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

59
จัดซ้ือวสัดุในกรจัดสถานทีเ่นือ่งในพิธพีระบรมราชาภิเษก หจก.ภาสะ เทรดด้ิง

               81,769.40  ไม่มี

60
ซ้ือวสัดุส านักงาน หจก.ภาสะ เทรดด้ิง

              230,000.00  ไม่มี

61
ซ้ือธงอาเซียน นายกฤตธนา อ่อนสมกฤษ

                 3,850.00  ไม่มี

62
ซ้ือพัสดุส านักงาน ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน900 

รีมและลงนามใบส่ังซ้ือ

บริษัทบิสม่อน พร้ินท์ จ ากัด
               98,100.81  ไม่มี

63
ซ้ือถุงผ้าดิบ จ านวน 1000 ถุง เพือ่ใช้ในโครงการ OCAC เราท า

ความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม ฝากหัวใจใส่ถุงผ้า

ร้านท๊อป สกีน โดยนายพนา

สันต์ จันทวงค์                35,000.00  ไม่มี

64
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปร้ินเตอร์ คร้ังที ่3 ประ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
              140,116.50  ไม่มี

65
ซ้ือวสัดุส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสะ เรด

ด้ิง จ ากัด               499,681.10  ไม่มี

66
ซ้ือโคมไฟติดรางเพิม่เติม  ส าหรับจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลป์

ร่วมสมัยราชด าเนิน

บ. ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควปิเมนท์ 

 จ ากัด               353,100.00  ไม่มี

67
ซ้ือถุงผ้าดิบชนิดผ้าลายสองสี มีหูหิง้วสายไนร่อนสี พร้อมสกรีน

ตัวอักษร 4 สี 1 จุด ขนาด 11*13 นิว้

ร้านท๊อป สกีน โดยนายพนา

สันต์ จันทวงค์               105,000.00  ไม่มี

68
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพือ่ใช้ในหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสะ เรด

ด้ิง จ ากัด               119,920.25  ไม่มี

69
ซ้ือผ้าคลุมโต๊ะ เพือ่ใช้ในหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน นายคงกระพัน  สุขประเสริฐ

               27,000.00  ไม่มี

70
ซ้ือหนังสือเพือ่ไวใ้ห้บริการห้องสมุดศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 

หนังสือดีส าหรับเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2562

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด
                 4,556.85  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

71
ซ้ือหนังสือเพือ่ไวใ้ห้บริการห้องสมุดศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 

หนังสือด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

บริษัท บุค๊เน็ท จ ากัด
               43,020.00  ไม่มี

72
ซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง ณ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชัน้ 6 บริษัท โฟลบริด คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากัด ส านักงานใหญ่                40,000.00  ไม่มี

73
ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุรายการเคร่ืองบันทึกเสียง บริษัท ท.ีท.ีเค โซลูชัน่ จ ากัด

               23,968.00  ไม่มี

74
ซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ รายการบันได 7 ขัน้ บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 

(มหาชน)                  2,500.00  ไม่มี

75
ซ้ือเคร่ืองแสกนลายนิว้มือแบบ Stanalone BLOSEC VAT 200Z 

พร้อมโปรแกรม

บริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ 

จ ากัด               145,000.00  ไม่มี

76
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ บริษัท บิสม่อนพร้ินท์ จ ากัด

               33,170.00  ไม่มี

77
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ บริษัท ท.ีท.ีเค โซลูชัน่ จ ากัด

               98,948.25  ไม่มี

78
ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ด า และสี Ricoh รุ่น SP C261DNW บริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ 

จ ากัด                99,510.00  ไม่มี

79
ซ้ือครุภัณฑ์โรงงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว บริษัท เอ็มที เทคโนโลยี

ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด                45,000.00  ไม่มี

80
ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 8 รายการ บริษัท ท.ีท.ีเค โซลูชัน่ จ ากัด

              205,333.00  ไม่มี

81
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปร้ินเตอร์ คร้ังที ่4 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ 

จ ากัด               499,850.50  ไม่มี

82
ซ้ือกระดาษ 900 รีม บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพ

พลาย จ ากัด                99,006.03  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

83
จ้างเหมาบริการป้องกัน ก าจัดปลวก มด หนู และแมลสาบ และ

แมลงอืน่ๆ

 บริษัท อินเตอร์คอน แมเนจ

เม้นท์ จ ากัด                96,300.00  ไม่มี

84
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองเสียง ไฟ แสง สี อาคารหอ

ศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน

 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์

 จ ากัด               240,000.00  ไม่มี

85
จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบอัคคีภัย/ระบบดับเพลิงอาคารหอศิลป์

ร่วมสมัยราชด าเนิน

 บริษัท อีลีเซค (ประเทศไทย) 

จ ากัด               239,680.00  ไม่มี

86
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบงานภาพอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย

ราชด าเนิน

 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์

 จ ากัด               200,000.00  ไม่มี

87
จ้างเหมาบริการรักษาระบบไฟฟ้าอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน  หจก. เจ เอส พี เอ็นจิเนียร่ิง

ทีม               360,000.00  ไม่มี

88
จ้างขนส่งส่วนประกอบของผลงานศิลปะในโครงการการแสดง

ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Krabi 2018 

(Ms. Alicja Elisabeth Kwade)

 บริษัท ฮ่องกงบรรจุพัสดุ จ ากัด
              497,550.00  ไม่มี

89
จ้างจัดท ามาสคอต  บ.มาสคอตคิวต้ี จ ากัด

               92,020.00  ไม่มี

90
จ้างติดต้ังและร้ือถอนผลงาน การออกแบบและติดต้ังบอร์ด/

โครงการ/ฐานต้ังผลงาน โครงการนิทรรศการ Falling in 

Wonderland

 นายวทัญญู จินวรรณ
              500,000.00  ไม่มี

91
จ้างออกแบบและจัดท าป้ายประชาสัมพันธน์ิทรรศการ โครงการ

นิทรรศการ  Falling in Wonderland

 นายวชิรพงษ์ โพธิศ์รี
               25,000.00  ไม่มี

92
จ้างจัดงานแถล่งข่าวโครงการ Thailand Biennale Krabi 2018  บ.ดีมากไอเดีย จ ากัด

              500,000.00  ไม่มี

93
จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ 

Thailand Biennale Krabi 2018

 นายชัชวาล เชวงศักด์ิสงคราม
              230,000.00  ไม่มี

94
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้เดินทางในพืน้ที ่จ.กะบี ่22 ต.ค. 4 

พ.ย.

 นายสับรี บาเหะ
               50,400.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

95
จ้างบรรจุหีบหอและขนส่งผลงาน โครงการนิทรรศการ Falling in

 Wonderland

 บ.เอลิท ทรานสปอร์ทเทชัน่

เซอร์วสิเซส จ ากัด               500,000.00  ไม่มี

96
เช่าเรือ  วนัที ่23-28  นางสาวอาภร  ระวงัชา

               60,000.00  ไม่มี

97
เช่ารถตู้ 23-29

               37,800.00  ไม่มี

98
จ้างท าเพลงเพือ่ใช้ในการประชาสัมพันธก์ารจัดงานมหกรรมศิลปะ

นานาชาติ Thailand Biennale,Krabi 2018

 นายอานันท์ นาคคง
               45,000.00  ไม่มี

99
จ้างจัดท าโปสเตอร์กิจกรรมประกวดเรืองเล่า เบียนนาเล่ของฉัน ณ

 กระบี่

 นายคงกะพัน สุขประเสริฐ
               15,000.00  ไม่มี

100
จ้างผลิตและติดต้ังส่วนประกอบของผลงาน ในโครงการการแสดง

ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ   Thailand Biennale,Krabi 2018 

(Mr.Wang Wei)

 นางสาวสุรดา ไชยฮ้อย
              249,648.00  ไม่มี

101
จ้างผลิตและติดต้ังส่วนประกอบของผลงาน ในโครงการการแสดง

ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ   Thailand Biennale,Krabi 2018 

(ms.Rania Ho)

 นางสาวโบต๋ัน วลัิยมาตย์
              237,000.00  ไม่มี

102
จ้างผลิตและติดต้ังส่วนประกอบของผลงาน ในโครงการการแสดง

ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ   Thailand Biennale,Krabi 2018 

(ms.jana Diderikke Winderen)

 นางสาวจิราพร เพ็ชรสุทธิ์
               87,360.00  ไม่มี

103
จ้างจัดท าอุปกรณ์ ส าหรับกิจกรรมอาเซียนสัญจรส าหรับจัด

นิทรรศการFalling in Wonderland

 นางสาวสุกัญญา สาโพธิสิ์งห์
               77,000.00  ไม่มี

104
จ้างติดต้ังผลงานปติมากรรมโครงการเมืองศิลปะจังหวดักะบี่  นางสิรินาฎ สุคนธรัตน์

              599,000.00  ไม่มี

105
จ้างเรือโดยสารในพืน้ที ่จ.กะบี่  นางสาวอาพร ระวงัชา

               45,000.00  ไม่มี

106
เช่ายานพาหนะ รถตู้  นายสับรี บาเหะ

               88,200.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

107
จ้างพิมพ์สูจิบัตร  บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท

              481,500.00  ไม่มี

108
จ้างถ่ายภาพนิง่และภาพเคลือนไหว  นายขันติ  อาสา

               40,000.00  ไม่มี

109
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศอาคารหอศิลป์ร่วม

สมัยราชด าเนิน

 บ.กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์)
              236,256.00  ไม่มี

110
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ/ระบบควบคุมความ

ชืน่อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน

 บ.กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์)
              430,568.00  ไม่มี

111
จ้างจัดสัมมนาวชิาการ  Thailand Biennale,Krabi 2018  บ.ดีมากไอเดีย จ ากัด

              120,000.00  ไม่มี

112
จ้างขนส่งสูติบัตร  นายนิโรจน์ เล้ียงอยู้

               12,000.00  ไม่มี

113
จ้างปรับปรุงภูมิทัศ  บ.ดีมากไอเดีย จ ากัด

              485,352.00  ไม่มี

114
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบงานลิฟต์ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย

ราชด าเนิน

 บจ. เจนคอมเอลิเวเตอร์
              240,000.00  ไม่มี

115
จ้างท าคริปปิง้ข่าวด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย  บ.อินโฟเควสท์ จ ากัด

               90,000.00  ไม่มี

116
จ้างเผยแพร่งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand 

Biennale,Krabi 2018  ในนิตยสารศิลปนานาชาติ

 บ.ออลวดูี จ ากัด
              460,000.00  ไม่มี

117
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเคร่องพิมพ์เอกสาร และ

เคร่ืองโทรสาร

 บ.พีซีเทค เซอร์วสิ จ ากัด
               23,871.70  ไม่มี

118
จ้างผลิตและติดต้ังส่วนประกอบของงาน Anne Katrine Dolven  บ.ออพเทค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

               49,567.60  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

119
จ้างผลิตหนังสือของงาน Lu pingyaun  ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ 

องค์การสงเคาระห์ทหารผ่าน

ศึกในพระบรมราชูปภัม

              150,000.00  ไม่มี

120
จ้างนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้จากหนังสือ จากโครงการ

สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

 บ.คัลเลอร์ซิสเตอร์ จ ากัด
              400,000.00  ไม่มี

121
จ้างออกแบบและจัดท าป้ายX-Stand โพสปุป๊รับปับ๊  Thailand 

Biennale,Krabi 2018

 บริษัท 101 พร้ินท์ เฮ้าส์ จ ากัด
                 9,095.00  ไม่มี

122
จ้างบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคาร(เคร่ืองก าเนินไฟฟ้า) ของอาคาร

หอศิลปร่วมสมัยราชด าเนิน

 บ.พีพีที ทรัพย ์พลาย เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด                99,510.00  ไม่มี

123
จ้างจัดนิทรรศการภาพถ่ายตุรกี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  นายชัยชนะ ลือตระกูล

               75,000.00  ไม่มี

124
จ้างบรรจุหีบห่อและขนส่งผลงานนิทรรศการแสดงผลงานจาก

ศิลปินโคราชเมืองศิลปะในโครงการนิทรรศการ Falling in 

wonderland

 นายสุรชัย ศิริบูรณ์
               80,000.00  ไม่มี

125
จ้างบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลของส านักงานฯ (www.ocac.co.th)  บ.นาย บี วนั จ ากัด

              100,000.00  ไม่มี

126
จ้างเข้ากรอบภาพถ่าย นิทรรศการภาพถ่าย Thailand Biennale 

krabi ในโครงการ นิทรรศการ Falling in wonderland

 นายปุริส อาชวากร
               70,000.00  ไม่มี

127
จ้างบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและควบคุม

อุณหภูมิ ประจ าปี 2562

 บ.ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด               216,140.00  ไม่มี

128
จ้างถ่ายภาพผลงาน โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ  นายวทัญญู จินวรรณ

              200,000.00  ไม่มี

129
จ้างติดต้ังทีวแีละระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ภายในอาคาร ชัน้

 3

 บ. อีเล็คโทรนิค แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด ส านักงานใหญ่                57,159.40  ไม่มี

130
จ้างจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม ภายใต้

โครงการการศึกษาเผยแพร่และประยกุต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลบ

วฒันธรรมร่วมสมัย "การพัฒนงานศิลปบนผืนผ้าและผลิตภัณฑ์

 บ.. คัลเลอร์ ซิสเตอร์ จ ากัด
              499,000.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

131
จ้างซ่อมแซมไฟแอลอีดี ส่องสวา่ง ห้องออดิทอเล่ียม อาคารหอ

ศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน

 หจก. เจ เอส พี เอ็นจิเนียร่ิง
              152,000.00  ไม่มี

132
จ้างตกแต่งสถานทีใ่นการร่วมกิจกรรม BIKe อุน่ไอรัก ณ หอศิลป์

ร่วมสมัยราชด าเนิน

 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปณัฐชา
              100,000.00  ไม่มี

133
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองพิมพ์เอกสารและ

เคร่ืองโทรสาร

 บ.พ.ีซี.แทค เซอร์วสิ จ ากัด
               14,076.92  ไม่มี

134
จ้างติดต้ังผลงานศิลปะในโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย

นานาชาติ (Mr. Dane Mitchell)

 นายอภิเชษฐ์ ทรัพยช์นะกุล
               38,100.00  ไม่มี

135
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ทีน่ัง่ ใช้ในโครงการสัมมนา 

เชิงปฎิบัติการถอดบทเรียนการบริหารจัดการ ศิลปะร่วมสมัย

นานาชาติ  กทม- กะบี่

 บ.บุญดีทรานสปอร์ต จ ากัด
              100,000.00  ไม่มี

136
จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องออดิทอเรียม  บ.มหาจักรดีเวลอปเมนท์

               63,044.40  ไม่มี

137
เช่ายานพาหนะ รถตู้เดินทางในพืน้ที ่จังหวดั กะบี่  นายเกรียงศักด์ิ บ่อหนา

               21,600.00  ไม่มี

138
เช่าเช่ายานพาหนะเรือในพืน้ที ่จ.กะบี่  นายโอพัท ถิน่หนองจิก

               30,000.00  ไม่มี

139
จ้างเหมาผู้ประกอบการเรือโดยสารน าชม  นายสุพรรณ ราชการ

              175,000.00  ไม่มี

140
จ้างออกแบบและผลิตสติกเกอร์ติดบานกระจกประชาสัมพันธ ์ณ 

หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน

 นายวชิรพงษ์ โพธิศ์รี
               20,330.00  ไม่มี

141
จ้างขนส่งผลงาน โครงการนิทรรศการ Falling in Wonderland  นายก้าวยอด รัตนอุไร

               16,000.00  ไม่มี

142
จ้างติดต้ังป้ายผลงานศิลปะของ MS Ayse Erkmen  บริษัท อันดา โฟกัส จ ากัด

              286,760.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

143
จ้างเหมาบริการระบบเสียงตามสาย  อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราช

ด าเนิน

 บ.เอสทีไซเบอร์ จ ากัด
              120,000.00  ไม่มี

144
จ้างรถบัสปรับอากาศส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่  บ.บุญดีทรานสปอร์ต จ ากัด

              150,000.00  ไม่มี

145
จ้างรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ  นายสับรี  บาเหะ

               25,200.00  ไม่มี

146
จ้างติดต้ังร้ือถอน โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่  นายวทัญญู จินวรรณ

              165,000.00  ไม่มี

147
จ้างเคล่ืนยา้ยกล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 3 จุด  บริษัท ดี-เทค ซิสเทม จ ากัด

               10,539.50  ไม่มี

148
ขออนุมัติด าเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด

                 3,403.00  ไม่มี

149
จ้างเหมารถตู้ในพืน้ที ่จังหวดักะบี่  นายสับรี บาเหะ

               25,200.00  ไม่มี

150
จ้างท าโปสเตอร์กิจกรรมประกวดงานเขียน เร่ืองเล่าจากบ้านเรา ปี

2562

 นายคงกะพัน สุขประเสริฐ
               15,000.00  ไม่มี

151
จ้างเหมารถตู้เดินทางในพืน้ทีจ่ังหวดักะบี ่ จ านวน  4 คัน  นายจิราพรชัย แก้วทองค า

               18,000.00  ไม่มี

152
จ้างขนส่งสูจิบัตรเล่มเล็ก ไปจังหวดักะบี่  นายวโิรจน์  เล้ียงอยู่

               12,000.00  ไม่มี

153
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประเภทโน๊ตบุค๊  บ.พีซีเทค เซอร์วสิ จ ากัด

                 2,193.50  ไม่มี

154
จ้างผลิตและติดต้ังผลงานของ Ms.Alicja Elisabeth Kwade  นางสิรินาฎ สุคนธรัตน์

              340,000.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

155
จ้างบรรจุหีบห่อและขนส่งผลงานนิทรรศการการแสดงผลงานจาก

ศิลปินเชียงราย

 นายฉลอง วงค์สรรศรี
              140,000.00  ไม่มี

156
จ้างท าและเรียบเรียงต้นฉบับ หนังสือองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

 บ. เอส โอ ฟูล พร้ินต้ิง 

เซอร์วสิ จก               240,000.00  ไม่มี

157
จ้างบรรจุหีบห่อและขนส่งผลงานจากจังหวดักระบี ่กลับมายงั

ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

 นายวทัญญู จินวรรณ
              109,500.00  ไม่มี

158
จ้างเคลือนยา้ยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและควบคุมอุณภูมิ  บ.ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด                53,500.00  ไม่มี

159
จ้างท าวดีิทักน์สรุปผลงานโครงการการแสดงศิลปกรรมสมัย

นานาชาติ

 บ.แพลเน็ทชัน่ จ ากัด
              149,800.00  ไม่มี

160
จ้างจัดท าหนังสือในกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนไทยแลนด์เบียนนา

เล่

 องค์การทหารผ่านศึก ในพระ

บรมราชูปภัมป์               230,000.00  ไม่มี

161
จ้างท าโล่รางวลักิจกรรมประกวดเร่ืองเล่า เบียนนาเล่ของฉัน ณ 

กระบี่

 นายคงกะพัน สุขประเสริฐ
               28,000.00  ไม่มี

162
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองพิมพ์เอกสาร  บ.พ.ีซี.เทค เซอร์วสิ จ ากัด

               10,250.60  ไม่มี

163
จ้างด าเนินการบรรจุหีบห่อ และขนส่งผลงาน  นิทรรศการแสดงผล

งานของส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

 นายวทัญญู จินวรรณ
               60,900.00  ไม่มี

164
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเคร่องพิมพ์เอกสาร  บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

                   995.10  ไม่มี

165
จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2561  ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ 

องค์การสงเคาระห์ทหารผ่าน

ศึกในพระบรมราชูปภัม

              275,000.00  ไม่มี

166
จ้างเหมาป้องกัน ก าจัดปลวก มด หนู และแมลงอืน่ๆ ของ

ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

 บ.อินเตอร์คอน แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด                23,112.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

167
จ้างเหมาจัดกิจกรรมเดินแบบเคร่ืองแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ในงาน

ใต่ร่มพระบารมี 237 ปี

 นายคงกะพัน สุขประเสริฐ
              480,000.00  ไม่มี

168
จ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ 4 DNA กับการพัฒนา

การเมือง

 นางสาวอรพรรณ เอือ้กิจธโร

ปกรณ์                60,000.00  ไม่มี

169
จ้างบริการซ่อมแซมป้ายทางหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉินและอุปกรรื

ไฟฉุกเฉิน

 ห้างหุย่นส่วนจ ากัด เจ เอส พี 

เอ็นจิเนียร่ิงทีม ส านักงานใหญ่               197,201.00  ไม่มี

170
จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ศิลปะร่วม

สมัยเพือ่ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม จ.ระยอง

 บ.คัลเลอร์ซิสเตอร์ จ ากัด
              350,000.00  ไม่มี

171
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองพิมพ์เอกสาร  บ.พ.ีซี.แทค เซอร์วสิ จ ากัด

                 4,030.00  ไม่มี

172
จ้างท าวดีีทัศน์ความส าเร็จของการจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติ 

Thailand Biennale Krabi 2018

 นางสาวสุกัญญา สาโพธิสิ์งห์
              145,000.00  ไม่มี

173
จ้างเหมาจัดนิทรรศการศิลปร่วมสมัย เล่าเร่ืองผ่านศิลป์ถิน่ระยอง 

เฉลิมพระเกรียรติ

 นางสาวอรพรรณ เอือ้กิจธโร

ปกรณ์               200,000.00  ไม่มี

174
จ้างจัดประชาสัมพันธก์ารประกวดภาพถ่าย 237 ปี กรุง

รัตนโกสินทร์

 นายกฤษฎิ ์ตุลวรรธ นะ
               66,000.00  ไม่มี

175
จ้างซ่อมแซมประตูกระจก ปิดเปิด ชัน้ 4 จ านวน 2 จุด วงกบ

หน้าต่างพร้อมกระจกหน้าต่าง และประตูห้องเก็บอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเจ้าหน้าที ่ชัน้ 1 ณ อาคารทีท่ าการหอศิลป์

 บ. ธาราพาวเดอร์เทคแอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด                99,991.50  ไม่มี

176
จ้างรถบัสปรับอากาศ เพือ่ใช้ในการเดินทาง ไปกลับ กรุงเทพฯ ไป

นครราชสีมา  วนัที ่20-21 เมษายน 2562

 บ..เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด
               24,000.00  ไม่มี

177
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศบริเวณ ชัน้ 3 อาคารกระทรวง

วฒันธรรม

 บ.เท็น อินทีเกรด ซีสเต็ม 

(ประเทศไทย) จ ากัด                17,120.00  ไม่มี

178
จ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ ์โครงการ

ประกวดภาพถ่ายทางวฒันธรรมอาซียน ปี 2562

 ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ 

องค์การสงเคาระห์ทหารผ่าน

ศึกในพระบรมราชูปภัม

               35,000.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

179
จ้างตกแต่งสถานทีใ่นการร่วมพระราชพิธบีรมราชาภิเษก 

พุทธศักราช 2562  อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน

 หจก.ปณัฐชา
              120,000.00  ไม่มี

180
จ้างจัดท าตรายาง ปีงบประมาณ 2562  ร้านวรชิตตรายาง

               18,720.00  ไม่มี

181
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน  บ.พี ซี เทค เซอร์วสิ จ ากัด

                 3,798.50  ไม่มี

182
จ้างท าบอร์ดประชาสัมพันธแ์บบล้อเล่ือน  บ.ศรีบุญดี จ ากัด

               15,000.00  ไม่มี

183
จ้างจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับนิทรรศการ โครงการพัฒนาศักยภาพ

ศิลปินรุ่นใหม่

 บ.คิดดี ครีเอชัน่ จ ากัด
              500,000.00  ไม่มี

184
จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่น

ใหม่

 บ.ดีมากไอเดีย จ ากัด
              368,840.00  ไม่มี

185
จ้างเหมาด าเนินการประสานงาน ควบคุมการแสดงนาฏศิลป์สากล 

"นาฏศิลปร่วมสมัยรวมใจภักด์ิ " ในงานมหรสพสมโภชเนือ่งใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก

 บ. คัลเลอร์ ซิลเตอร์ จ ากัด
              249,500.00  ไม่มี

186
จ้างจัดท าวดีิทัศน์เพือ่ใช้ในงานแถลงข่าวในโครงการส่งเสริมยกยอ่ง

เชิดชูเกรีติศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย ดีเด่นรางวลั ศิลปิน ประจ าปี

2562

 บ.คิด-ดี ครีเอชัน่ จ ากัด
               69,550.00  ไม่มี

187
จ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมยกเสริมยกยอ่งเชิดชูเกียรติ

ศิลปินร่วมสมัย ดีเด่น รางวลัศิลปิน ประจ าปี 2562

 หจก.ปณัฐชา
              200,000.00  ไม่มี

188
จ้างนิทรรศการการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพือ่ต่อยอดทุนทาง

วฒันธรรม ในมหกรรมทรัพยสิ์นทร์ทางปัญญา IP Fair 2019

 นางสาวอรพรรณ เอือ้กิจธโร

ปกรณ์                95,000.00  ไม่มี

189
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าชาย-หญิง ชัน้3 กระทรวงวฒันธรรม  นายคมสัน มูลธยิะ

               20,000.00  ไม่มี

190
จ้างเหมาบริการซักชุดแฟชัน่ร่วมสมัยในความดูแลของส านักงาน

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย จากกิจกรรมในโครงการ OCAC ART 

MODEL 2019 จ านวน 50 ชุด

 น.ส.ญานิณี ดวงจันทร์
               17,000.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

191
จ้างยานพาหนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ  นายยศวฒัน์  ปัญจโพธวิฒัน์

               10,800.00  ไม่มี

192
จ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเยน็  บ.แสงเอกซับพลายส์ จ ากัด

                 3,103.00  ไม่มี

193
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จ านวน 2 ราย  บ.พี ซี เทค เซอร์วสิ จ ากัด

                 6,548.40  ไม่มี

194
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สูจิบัตรโครงการประกวดภาพถ่าย 237 ปี

 กรุงรัตนโกสินทร์

 บ.ซันต้าการพิมพ์ จ ากัด
               99,777.50  ไม่มี

195
จ้างจัดพิมพ์หนังสือเพือ่รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้าน

ศิลปะการออกแบบอาหารในกิจกรรม เล่น เรียนรู้ ดูงานศิลป์Food

 fun frame

 บ.ซันต้าการพิมพ์ จ ากัด
              204,370.00  ไม่มี

196
จ้างจัดกิจกรรมการแข่งขันการเต้น ภายใต้โครงการ Thai-hop 

international

 บ. มีเดียแอทยงั จ ากัด
              350,000.00  ไม่มี

197
จ้างติดต้ังจุดส่องสวา่งเพิม่เติม ภายในส านักงานศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมัย ชัน้3

 นายคมสัน มูลธยิะ
               55,597.00  ไม่มี

198
จ้างพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์ประกอบนิทรรศการ "The Revolving World"

 ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ คร้ังที ่58

 บ.โครตดี จ ากัด
              370,434.00  ไม่มี

199
จ้างจัดสสถานทีแ่ละเตรียมอุปกรณ์ ในกิจกรรม เล่น เรียนรู้ ดูงาน

ศิลป์ "Food fun frame"

 นายดวงฤทธิ ์แคล้วปลอดทุกข์
               30,000.00  ไม่มี

200
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณไฟแสงสีภายนอกอาคารหอศิลป์

ร่วมสมัยราชด าเนิน

 บ.ไลท์ต๊ิง แอนด์ อีควปิเมนท์ 

จ ากัด มหาชน               166,920.00  ไม่มี

201
จ้างเผยเผยแพร่งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิสเบียน

นาเล่ คร้ังที่58 ในหนังพิมพ์สยามรัฐ รายวนั

 บ.สยามรัฐ จ ากัด
              269,640.00  ไม่มี

202
จ้างจัดนิทรรศการและพิธมีอบรางวลั โครงการประกวดภาพถ่าย 

237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

 บ.คอม อาร์ต โปรดักชัน่ จ ากัด
              434,955.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

203
จ้างท าสูติบัตร โครงการประกวดภาพถ่ายทางวฒันธรรมอาเซียน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 บ.โครตดี จ ากัด
              199,983.00  ไม่มี

204
จ้างจัดพิมพ์คู่มือกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพิม่เติม จ านวน 

1,500 เล่ม

 บ.ภาพพิมพ์ จ ากัด
               35,310.00  ไม่มี

205
จ้างออกแบบอาร์ตเวร์ิก (Artwork) และจัดพิมพ์พร้อมอุปกรณ์

ประชาสัมพันธ ์สามารถพับเก็บได้ (Roll up)

 ร้านหนึง่โฆษณา (ส านักงาน

ใหญ)่                  8,774.00  ไม่มี

206
จ้างจัดพิมพ์หนังสือรวมผลงานบ่มเพราะนักเขียนหน้าใหม่ ปี 2562   กูด๊เฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ 

แพคเกจจิง้ กร๊ป จ ากัด                56,442.50  ไม่มี

207
จ้างจัดท าปากกาพลาสติกลูกล่ืน หมึกสีน้ าเงิน หัวปากกา ขนาด 

0.5 มิลลิเมตรสกรีนชือ่และโลโก้กองทุนฯ จ านวน 1000 ด้าม

 บริษัท โบนันซ่าพรีเมียม กรุ๊ป

 จ ากัด                10,700.00  ไม่มี

208
จ้างบันทึกเทปบทประพันธเ์พลง ดนตรี เพือ่แม่ สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 นาย บุญรัตน์  ศิริรัตนพันธ
              130,000.00  ไม่มี

209
จ้างท าโล่รางวลั โครงการประกวดภาพถ่ายทางวฒันธรรมอาเซียน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562

 บ.อินดิโก ดีไซน์ จ ากัด
                 4,494.00  ไม่มี

210
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธโ์ครงการ Mitsubishi Asian 

Children"s  Enikki Festa 2019-2020

 ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ 

องค์การสงเคาระห์ทหารผ่าน

ศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

               33,000.00  ไม่มี

211
จ้างผลิตส่ือวดิีทัศน์ 10 สุดยอดพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยที่

ต้องไปชม

 บริษัทคิด-ดี ครีเอชัน่ จ ากัด
               80,250.00  ไม่มี

212
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเคร่ืองพิมพ์เอกสาร (Printer)  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด                  3,930.11  ไม่มี

213
จ้างจัดนิทรรศการและพิธมีอบรางวลัโครงการประกวดภาพถ่าย

ทางวฒันธรรมอาเซียน ประจ าปี 2562

 บริษัท เรดร็อคคิง จ ากัด
              448,330.00  ไม่มี

214
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็อกทรอนิกส์ ระบบควบคุมเสียง แสง สี 

และระบบงานภาพ ห้องออดิทอเรียม

 บ.มหาจักรดีเวลอปเมนท์
              127,301.27  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

215
จ้างยานพาหนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ  นายยศวฒัน์  ปัญจโพธวิฒัน์

               18,000.00  ไม่มี

216
จ้างถ่ายรูปพร้อมบันทึกภาพวดิีโอ ในโครงการการแสดงศิลปกรรม

ร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennle, Korat 2020

 นายปรวทิย ์ยศถา
               50,000.00  ไม่มี

217
จ้างท าเข็มเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวลั ศิลปาธร 

ประจ าปี พ.ศ. 2562

 กาญจนาภิเษกวทิยาลัย 

ช่างทองหลวง               231,000.00  ไม่มี

218
จ้างติดฟิล์มกรองแสง ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย บริเวณชัน้

 3

 บริษัท มายด์ คอมเน็ทเวร์ิค 

จ ากัด               119,893.50  ไม่มี

219
จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธโ์ครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย

ในต่างประเทศ เส้นทางญีปุ่น่ ณ ท าเนียบรัฐบาล

 นางสาวชลฤดี  ผิวเกล้ียง
               77,000.00  ไม่มี

220
จ้างตกแต่งสถานทีเ่นือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  2562 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน

ปีหลวง

 นางสาวชลฤดี  ผิวเกล้ียง
               50,000.00  ไม่มี

221
จ้างจัดพิมพ์หนังสือรวมผลงานเขียนการประกวดงานเขียนเร่ืองเล่า

จากบ้านเรา ปี2562

 บริษัท กูด๊เฮด พร้ินท์ต้ิง 

แอนด์ แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จ ากัด               129,791.00  ไม่มี

222
จ้างท าสายคล้องคอสีทอง พร้อมสกรีนชือ่ส านักงานศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมัย

 บริษัท ยแูอนด์เอิร์ธซิสเท็ม 

จ ากัด                35,738.00  ไม่มี

223
จ้างด าเนินงานการบรรจุหีบห่อผลงานส าหรับเตรียมส่งพัสดุภัณฑ์ 

เพือ่ส่งคืนศิลปิน

 นายศิรัณย ์ ศรีธวชั ณ อยธุยา
               21,000.00  ไม่มี

224
จ้างด าเนินงานนิทรรศการในโครงการหลากศิลป์ร่วมสมัย 

Contemporary art

 นางสุคนธ ์  หนูบุญมา
               57,000.00  ไม่มี

225
จ้างจัดพิธมีอบรางวลัประกวดงานเขียน เร่ืองเล่าจากบ้านเรา ปี 

2562 และกิจกรรมเรียนรู้ด้านวรรณศิลป์

 บริษัท คิดให้ จ ากัด
              496,694.00  ไม่มี

226
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเคร่ืองพิมพ์เอกสาร (Printer)  บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด

                 5,521.20  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

227
จ้างเหมาบริการปรับปรุงไฟส่องสวา่งในห้องออดิทอเรียมส าหรับ

จัดกิจกรรมและพิธกีาร

 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์

 จ ากัด                35,203.00  ไม่มี

228
จัดแถลงข่าวการแสดงทัวร์ยโุรป ของสยาม ซินโฟนิเอตต้า วง

ดุริยางค์เยาวชนไทย

 บริษัท ดีมากไอเดีย
              313,510.00  ไม่มี

229
จ้างยานพาหนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ  นายชาญชัย  ใจอิน่แก้ว

               10,800.00  ไม่มี

230
จ้างซ่อมแซมประตูบานคู่กระจกเปลือย เปิด ปิด ทางเข้าออก 

อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน

 บริษัทธารา พาวเวอร์เทค 

แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด               101,115.00  ไม่มี

231
จ้างจัดพิมพ์หนังสือเพือ่รวบรวมผลงานศิลปะ และบัตรเชิญ

ผู้เข้าร่วมงาน ในกิจกรรม "ART EXHIBITION คนร่วมสมัยหัวใจ

อาร์ต"

 บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จ ากัด
               57,780.00  ไม่มี

232
จ้างจัดกิจกรรมและพิธเีปิดนิทรรศการ "ART EXHIBITION คนร่วม

สมัยหัวใจอาร์ต"

 นางสาวพิมพิกา วฒิุสมบัติ

เจริญ                88,200.00  ไม่มี

233
จ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านศิลปะร่วมสมัยในรายการ Great 

Star Art Show

 บริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล 

จ ากัด               500,000.00  ไม่มี

234
จ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธโ์ครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

เพือ่ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 บริษัท คัลเลอร์ ซิสเตอร์ จ ากัด
               25,680.00  ไม่มี

235
จ้างพิมพ์หนังสือรวมผลงานการประกวดงานเขียน เร่ืองเล่าจาก

บ้านเรา ปี 2562 เพิม่เติม

 บริษัทกูด๊เฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์

 แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จ ากัด               159,644.00  ไม่มี

236
จ้างพิมพ์หนังสือ Hello โซ่พิสัย  บริษัทกูด๊เฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์

 แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จ ากัด                85,065.00  ไม่มี

237
จ้างรวบรวมผลงานการออกแบบชุดเคร่ืองแต่งกายและผลิตภัณฑ์

เป็นรูปเล่มและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-book

 บริษัท คิดให้ จ ากัด
              199,020.00  ไม่มี

238
จ้างจัดจัดพิมพ์หนังสือเพือ่รวบรวมผลงานการออกแบบชุดเคร่ือง

แต่งกายและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ปี 2562

 นายจักรทอง อุบลสูตรวนิช
              250,000.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

239
จ้างผลิตส่ือวดิีทัศน์ สุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยในรัชกาลที ่9  นางสาวพรรษชล ผดุงไทย

              100,000.00  ไม่มี

240
จ้างท าวดีิทัศน์น าเสนอการเตรียมความพร้อมของจังหวดัเชียงรายสู่

การเป้นเจ้าภาพจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ

 นายวชัระ      คงสมศรี
               70,000.00  ไม่มี

241
จ้างท าวดีิทัศน์ 70 สุดยอดผลงานเรขศิลป์ในรัชกาลที ่9  นายสรพงษ์ ภูน่พคุณ

              100,000.00  ไม่มี

242
จ้างท าแถบสต๊ิกเกอร์โลโก้ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยติด

กระจกอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน

 นายคงกะพัน สุขประเสริฐ
               29,000.00  ไม่มี

243
จ้างจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการด าเนินงานโครงการแสดงศิลปกรรม

ร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale 2018

 ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน

ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

           1,368,000.00  ไม่มี

244
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมัย

 ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน

ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

           2,900,000.00  ไม่มี

245
จ้างจัดโครงการร าลึกพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย

ราชด าเนิน

 บริษัท ดีมากไอเดีย จ ากัด
              399,966.00  ไม่มี

246
จ้างจัดนิทรรศการสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยไทยในรัชกาลที ่9  บริษัท คิด ให้ ครบ จ ากัด

              500,000.00  ไม่มี

247
เช่ายานพาหนะ เดินทางใน พท.จ.กะบี ่ 24-26  นายสับรี บาเหะ

               46,800.00  ไม่มี

248
เช่ายานพาหนะ เดินทางใน พท.จ.กะบี ่ 22-26  นายสับรี บาเหะ

               10,800.00  ไม่มี

249
เช่ายานพาหนะ เดินทางใน พท. จ.กะบี ่28 ต.ค.-4พ.ย.2561  นายสับรี บาเหะ

               14,400.00  ไม่มี

250
เช่ายานพาหนะ เดินทางใน พท. จ.กะบี ่30 ต.ค.-3พ.ย.2561  นางสาวอาพร ระวงัชา

               40,000.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

251
เช่ายานพาหนะเพือ่ใช้เดินทางในโนงานโครงการการแสดง

ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ

 นายวทิยา เด็นมาลัย
              195,800.00  ไม่มี

252
เช่ายานพาหนะเพือ่ใช้เดินทางในโนงานโครงการการแสดง

ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ

 นางสาวจันจิรา บุตรอีด
               96,000.00  ไม่มี

253
เช่ายานพาหนะเพือ่ใช้เดินทางในโนงานโครงการการแสดง

ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ

 นายธวชั บุญพุก
               10,800.00  ไม่มี

254
เช่ายานพาหนะยานพาหนะ (รถตู้) เดินทางไปราชการ ณ จังหวดั 

กระบี ่ระหวา่งวนัที ่๖-๙ ธนัวาคม ๒๕๖๑

 นายมูฮัมมัด หะยยีโูซะ
               46,400.00  ไม่มี

255
เช่าสถานทีเ่ก็บและดูแลรักษาผลงานศิลปกรรมสะสมของ

ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

 บ.เอลิท ทรานสปอร์ทเทชัน่ 

เซอร์วสิเซส จ ากัด               106,828.80  ไม่มี

256
เช่ารถตู้เพือ่ใช้ในการจัดกิจกรรมบ่มเพราะนักเขียนหน้าใหม่ ปี 

2562  คร้ังที ่4 ระหวา่ง 29-30 มิถุนายน 2562

 นายสาทิตย ์สังข์ทอง
               28,800.00  ไม่มี

257
จ้างด าเนินติดต้ังผลงานประติมากรรมร่วมสมัยในโครงการถนน

ประติมากรรม จากพืน้ถิน่สู่นานาชาติ Thailand Biennale Krabi 

2018

 นายจ าเริญ แก้วคงบุญ
              490,000.00  ไม่มี

258
จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

 ชัน้3

 บ.อีโค เคมีคอลส์ แอน 

เซอร์วสิ               405,000.00  ไม่มี

259
จ้างท าความสะอาดอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562

 บ.รักษาความปลอดภัยและ

ธรุกิจบริการกรุงเทพเซอร์เวก็ซ์

 จ ากัด

           1,246,000.00  ไม่มี

260
เทศกาลศิลปะกรุงเทพ  จันทร์ 29 จ ากัด

           5,615,510.00  ไม่มี

261
จ้างบ ารุงรักษาระบบภาพกิจกรรมของส านักงานศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมัย

 บ.แอกทีฟ โพรวชิัน่ จ ากัด
              100,000.00  ไม่มี

262
จ้างด าเนินการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยสีาระสนเทศของหอศิลป์

ร่วมสมัยราชด าเนิน

 บ.ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่
           3,900,000.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

263
จ้างด าเนินโครงการเช่าใช้บริการเคร่ือข่ายอินเตอร์เน็ต  บ.ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่

           3,960,000.00  ไม่มี

264
จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการการใช้งานคอมพิวเตอร์ของ

บุคล่ากรในส านักงาน

 บ.ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่
              150,000.00  ไม่มี

265
จ้างจัดพิธเีปิดโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ  บ.เบทเทอร์เวอร์ค จ ากัด

          17,150,000.00  ไม่มี

266
จ้างบ ารุงรักษาระบบเพิม่ประสิทธภิาพและควบคุมการใช้การใช้

งานระบบอินเตอร์เน็ต

 บ.ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่
              150,000.00  ไม่มี

267
จ้างโครงการเพิม่ประสิทธิร์ะบบป้องกันและรักษาความมัน่คง

ภายนอกและภายในเคร่ือข่าย

 บ.ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่
              600,000.00  ไม่มี

268
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน  ส านักงานรักษาความ

ปลอดภัย องค์การสงเคาระห์

ทหารผ่านศึก

           2,352,000.00  ไม่มี

269
จ้างด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์  บ.เอ็มบีเอบรอทคาสท์ คอร์

ปอเรชัน่ จ ากัด            4,390,000.00  ไม่มี

270
จ้างโครงการออกแบบเคร่ืองแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย เพือ่การสวม

ใส่ทุกวนั

 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ
           1,120,000.00  ไม่มี

271
จ้างจัดท าหนังสือสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยไทยในสมัยรัชกาลที่

 9

 บ.มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส 

อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

           1,280,000.00  ไม่มี

272
จ้างท านิตยสารอาร์ตสแควร์  บ.เดอะเกรท ไฟน์อาร์ท จ ากัด

           1,193,050.00  ไม่มี

273
จัดท าสูจิบัตรเล่มใหญ่  หจก.มิลเล็ท กรุ๊ป

           1,496,930.00  ไม่มี

274
จ้างจัดพิธมีอบธงสัญลักษณ์  บริษัท ดีมากไอเดีย จ ากัด

           1,853,240.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

275
จ้างด าเนินโครงการผลิตส่ือสังคมออนไลน์เพือ่ส่งเสริมอัตลักษณ์

ไทยและความเป็นไทย

 บ.ครัช ออน มี กรุ๊ป จ ากัด
           4,500,000.00  ไม่มี

276
จ้างพัฒนาระบบดิจิทัล เพือ่การบริหารจัดการงานศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมัย

 บ.เอ็มเวร์ิค กรุ๊ป จ ากัด
           1,800,000.00  ไม่มี

277
จ้างขนส่งผลงานศิลปะเพือ่จัดแสดงในนิทรรศการมหกรรมศิลปะ

ร่วมสมัย นานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่

 บ.ฮองกงบรรจุภัณฑ์
           1,856,450.00  ไม่มี

278
จ้างโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพือ่ต่อยอดทุนทาง

วฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562

 มหาวทิยาลัยศิลปกร
           3,868,600.00  ไม่มี

279
จ้างจัดท าหนังสือสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยไทยในสมัยรัชกาลที่

 9 สาขาเขศิลป์

 บ. เนคทาร์
           1,280,000.00  ไม่มี

280
จ้างพัฒนาการออกแบบลายผ้าไทยร่วมสมัย ชานยแดนใต้ สู่สากล  มหาลัยศรีนรินทร์วโิรฒน์

           7,100,000.00  ไม่มี

281
จ้างก่อสร้าง  บ.บลูไลน์ จ.ีโอ.ซีสเต็ม จ ากัด

              940,000.00  ไม่มี

282
จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ กิจกรรม โครงการทีส่ าคัญ  หจก.แจ่มมีเดีย

              400,000.00  ไม่มี

283
จ้างจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ประกอบนิทรรศการเชิดชูเกรียติศิลปินศิลปาธร  บ.เดอะเกรท ไฟน์อาร์ท จ ากัด

              938,625.00  ไม่มี

284
จ้างด าเนินการโครงการผลิตสารคดีส้ัน ชุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ 

และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒัธรรมเมืองโคราช

 บ.สนุก ครีเอชัน่
           1,159,000.00  ไม่มี

285
จ้างจัดนิทรรศการและพิธเีปิดนิรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร

 ประจ าปี พ.ศ.2562

 บริษัท เบทเทอร์เวอร์ค จ ากัด
           3,279,000.00  ไม่มี

286
จ้างท า"หนังสือสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยไทยในสมัยราชกาลที ่

 9 สาขาทัศนศิลป์"

 บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท 

จ ากัด            1,300,050.00  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ

287
 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี  1 เคร่ือง

 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด               192,000.00  ไม่มี

288
 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ขาว - ด า  6 เคร่ือง

 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด               220,000.00  ไม่มี

289
 เช่าพืน้ทีอ่าคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชัน้ 6

 บ.เจเอเรียวต้ี จ ากัด            2,380,224.00  ไม่มี

290
ซ้ือคอมพิวเตอร์ประมวลผล จ านวน 17 เคร่ือง

 บ.สหธรุกิจ จ ากัด               298,316.00  ไม่มี

291
ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลชัน้สูงและซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊

 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด               237,300.00  ไม่มี

292
สัญญาซ้ิอขายและอนุญาตให้ใช้สืทธใินโปรแกรม คอมพิวเตอร์

 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด                79,993.20  ไม่มี



ล ำดับที่ ชือ่โครงกำร ชือ่ผู้รับจ้ำง  จ ำนวนเงิน
 ปัญหำ/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ


