
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 ตลุาคม - 31 ตลุาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1
จัดซ้ือครุภณัฑ์เผยแพร่และโฆษณา รายการชุดไมโครโฟน

หอ้งประชุม
             379,528.36 เฉพาะเจาะจง บ.ไวไลส์ไลฟ ์จ ากดั                   379,528.36 บ.ไวไลส์ไลฟ ์จ ากดั              379,528.36 ราคาตาท งปม.อนุมติั

2
จัดซ้ือครุภณัฑ์เผยแพร่และโฆษณา รายการเคร่ืองท าลาย

เอกสารและTV LED
               88,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                    88,500.00 บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั               88,500.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

3
จัดซ้ือครุภณัฑ์เผยแพร่และโฆษณา รายการเคร่ือง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
               25,628.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอพเีอส กรุ๊ป จ ากดั                    25,628.00 บ.เอพเีอส กรุ๊ป จ ากดั               25,628.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

4 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์ประจ าปงีบประมาณ 2562                18,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรฒนบ์ริการ 2525                    18,780.00 บ.รุ่งโรฒนบ์ริการ 2525               18,780.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

5
ซ้ืออปุกรณ์อปุกรณ์ ส าหรับกจิกรรมอาเซียนสัญจร

ส าหรับจัดนทิรรศการFalling in Wonderland
230,751.50             เฉพาะเจาะจง บ.นานมีอตุสาหกรรม จ ากดั 230,751.50                  บ.นานมีอตุสาหกรรม จ ากดั 230,751.50             ราคาตาท งปม.อนุมติั

6
จัดซ้ือวัสดุ-อปุกรณ์ ส าหรับการอบรมเชิงปฏบิติัการฯการ

พฒันางานศิลปะบนผืนผ้าและผลิตภณัฑ์ชุมชนนานาชาติ

 ณ จังหวัดกระบี่

               40,850.00 เฉพาะเจาะจง นางบษุญา  ช้างน้ า                    40,850.00 นางบษุญา  ช้างน้ า               40,850.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

7
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ประเภทหมึกปร้ินเตอร์ จ านวน 

36 รายการ
             498,604.49 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                   498,604.49 บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั              498,604.49 ราคาตาท งปม.อนุมติั

8
จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ รายการเคร่ืองคอมพวิเตอร์

โนต๊บุ๊กประมวลผลชัน้สูง
               75,114.00 คัดเลือก บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                    75,114.00 บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั               75,114.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

9
ซ้ืออปุกรณ์ส าหรับโครงการพฒันาศักยภาพศิลปนิรุ่นใหม่

 ประจ าปงีบประมาณ 2562
             108,189.90 เฉพาะเจาะจง บ.นานมีอตุสาหกรรม จ ากดั                   108,189.90 บ.นานมีอตุสาหกรรม จ ากดั              108,189.90 ราคาตาท งปม.อนุมติั

10 วัสดุส านกังานประเภทกระดาษ A4                99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สุรศิริ จ ากดั                    99,000.00 บ.สุรศิริ จ ากดั               99,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

11 วัสดุงานบา้นงานครัว รายการถังขยะแยกประเภท                11,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตภาน ุ ดวงธนโชติ                    11,600.00 นายจิตภาน ุ ดวงธนโชติ               11,600.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

12 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และครุภณัฑ์ส านกังาน              102,929.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์คอม ไอเดียส์ จ ากดั                   102,929.00 บ.สมาร์คอม ไอเดียส์ จ ากดั              102,929.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

13
ซ้ือวัสดุส านกังานประเภทซองเอกสารและทะเบยีนรับส่ง

หนงัสือ ประจ าปงีบประมาณ 2562
               98,000.23 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสะ เทรดด้ิง                    98,000.23 หจก.ภาสะ เทรดด้ิง               98,000.23 ราคาตาท งปม.อนุมติั

14
จ้างเหมาบริการปอ้งกนั ก าจัดปลวก มด หน ูและ

แมลสาบ และแมลงอืน่ๆ
               96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั อนิเตอร์คอน แมเนจเม้นท์

 จ ากดั
                   96,300.00 บริษทั อนิเตอร์คอน แมเนจเม้นท ์จ ากดั               96,300.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

15
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองเสียง ไฟ แสง สี 

อาคารหอศิลปร่์วมสมัยราชด าเนนิ
             240,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั มหาจักรดีเวลอปเมนท ์

จ ากดั
                  240,000.00 บริษทั มหาจักรดีเวลอปเมนท ์จ ากดั              240,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

16
จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบอคัคีภยั/ระบบดับเพลิงอาคาร

หอศิลปร่์วมสมัยราชด าเนนิ
             239,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อลีีเซค (ประเทศไทย) จ ากดั                   239,680.00 บริษทั อลีีเซค (ประเทศไทย) จ ากดั              239,680.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 ตลุาคม - 31 ตลุาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

17
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบงานภาพอาคารหอศิลป์

ร่วมสมัยราชด าเนนิ
             200,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั มหาจักรดีเวลอปเมนท ์

จ ากดั
                  200,000.00 บริษทั มหาจักรดีเวลอปเมนท ์จ ากดั              200,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

18
จ้างเหมาบริการรักษาระบบไฟฟา้อาคารหอศิลปร่์วมสมัย

ราชด าเนนิ
360,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เจ เอส พ ีเอน็จิเนยีร่ิงทมี 360,000.00                  หจก. เจ เอส พ ีเอน็จิเนยีร่ิงทมี 360,000.00             ราคาตาท งปม.อนุมติั

19
จ้างขนส่งส่วนประกอบของผลงานศิลปะในโครงการการ

แสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand 

Biennale,Krabi 2018 (Ms. Alicja Elisabeth Kwade)

             497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮ่องกงบรรจุพสัดุ จ ากดั                   497,550.00 บริษทั ฮ่องกงบรรจุพสัดุ จ ากดั              497,550.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

20 จ้างจัดท ามาสคอต                92,020.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาสคอตคิวต้ี จ ากดั                    92,020.00 บ.มาสคอตคิวต้ี จ ากดั               92,020.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

21
จ้างติดต้ังและร้ือถอนผลงาน การออกแบบและติดต้ัง

บอร์ด/โครงการ/ฐานต้ังผลงาน โครงการนทิรรศการ 

Falling in Wonderland

             500,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทญัญู จินวรรณ                   500,000.00 นายวทญัญู จินวรรณ              500,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

22
จ้างออกแบบและจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์นทิรรศการ 

โครงการนทิรรศการ  Falling in Wonderland
               25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรพงษ ์โพธิศ์รี                    25,000.00 นายวชิรพงษ ์โพธิศ์รี               25,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

23
จ้างจัดงานแถล่งข่าวโครงการ Thailand Biennale 

Krabi 2018
             500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีมากไอเดีย จ ากดั                   500,000.00 บ.ดีมากไอเดีย จ ากดั              500,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

24
จ้างจัดกจิกรรมรณรงค์การจัดงานมหกรรมศิลปะ

นานาชาติ Thailand Biennale Krabi 2018
             230,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล เชวงศักด์ิสงคราม                   230,000.00 นายชัชวาล เชวงศักด์ิสงคราม              230,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

25
ขออนมุัติจ้างเหมาบริการรถตู้เดินทางในพื้นที่ จ.กะบี่ 22 

ต.ค. 4 พ.ย.
               50,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสับรี บาเหะ                    50,400.00 นายสับรี บาเหะ               50,400.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

26
จ้างบรรจุหบีหอและขนส่งผลงาน โครงการนทิรรศการ 

Falling in Wonderland
             500,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เอลิท ทรานสปอร์ทเทชัน่

เซอร์วิสเซส จ ากดั
                  500,000.00

บ.เอลิท ทรานสปอร์ทเทชัน่เซอร์วิสเซส

 จ ากดั
             500,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

27 เช่าเรือ  วันที่ 23-28                60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภร  ระวังชา                    60,000.00 นางสาวอาภร  ระวังชา               60,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

28 เช่ารถตู้ 23-29                37,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสับลี บาหะ                    37,800.00 นายสับลี บาหะ               37,800.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

29
จ้างท าเพลงเพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์การจัดงาน

มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale,Krabi 

2018

45,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอานนัท ์นาคคง 45,000.00                   นายอานนัท ์นาคคง 45,000.00              ราคาตาท งปม.อนุมติั



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 ตลุาคม - 31 ตลุาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

30
จ้างจัดท าโปสเตอร์กจิกรรมประกวดเรืองเล่า เบยีนนาเล่

ของฉัน ณ กระบี่
               15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงกะพนั สุขประเสริฐ                    15,000.00 นายคงกะพนั สุขประเสริฐ               15,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

31

จ้างผลิตและติดต้ังส่วนประกอบของผลงาน ในโครงการ

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ   Thailand 

Biennale,Krabi 2018 (Mr.Wang Wei)

             249,648.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรดา ไชยฮ้อย                   249,648.00 นางสาวสุรดา ไชยฮ้อย              249,648.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

32
จ้างผลิตและติดต้ังส่วนประกอบของผลงาน ในโครงการ

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ   Thailand 

Biennale,Krabi 2018 (ms.Rania Ho)

             237,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโบต๋ัน วิลัยมาตย์                   237,000.00 นางสาวโบต๋ัน วิลัยมาตย์              237,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

33
จ้างผลิตและติดต้ังส่วนประกอบของผลงาน ในโครงการ

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ   Thailand 

Biennale,Krabi 2018 (ms.jana Diderikke Winderen)

               87,360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร เพช็รสุทธิ์                    87,360.00 นางสาวจิราพร เพช็รสุทธิ์               87,360.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

34
จ้างจัดท าอปุกรณ์ ส าหรับกจิกรรมอาเซียนสัญจรส าหรับ

จัดนทิรรศการFalling in Wonderland
               77,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกญัญา สาโพธิสิ์งห์                    77,000.00 นางสาวสุกญัญา สาโพธิสิ์งห์               77,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

35
จ้างติดต้ังผลงานปติมากรรมโครงการเมืองศิลปะจังหวัด

กะบี่
             500,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสิรินาฎ สุคนธรัตน์                   500,000.00 นางสิรินาฎ สุคนธรัตน์              500,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

36 จ้างเรือโดยสารในพื้นที่ จ.กะบี่                45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาพร ระวังชา                    45,000.00 นางสาวอาพร ระวังชา               45,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

37 เช่ายานพาหนะ รถตู้                88,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสับรี บาเหะ                    88,200.00 นายสับรี บาเหะ               88,200.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

38 จ้างพมิพสู์จิบตัร 481500 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะเกรทไฟนอ์าร์ท 481500 บริษทั เดอะเกรทไฟนอ์าร์ท 481500 ราคาตาท งปม.อนุมติั

39 จ้างถ่ายภาพนิง่และภาพเคลือนไหว 40000 เฉพาะเจาะจง นายขันติ  อาสา 40000 นายขันติ  อาสา 40000 ราคาตาท งปม.อนุมติั

40
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศอาคารหอ

ศิลปร่์วมสมัยราชด าเนนิ
             236,256.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรี อเิลคทริค (ไทยแลนด์)                   236,256.00 บ.กรี อเิลคทริค (ไทยแลนด์)              236,256.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

41
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ/ระบบ

ควบคุมความชืน่อาคารหอศิลปร่์วมสมัยราชด าเนนิ
             430,568.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรี อเิลคทริค (ไทยแลนด์)                   430,568.00 บ.กรี อเิลคทริค (ไทยแลนด์)              430,568.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

42 จ้างจัดสัมมนาวิชาการ  Thailand Biennale,Krabi 2018              120,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีมากไอเดีย จ ากดั                   120,000.00 บ.ดีมากไอเดีย จ ากดั              120,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

43 จ้างขนส่งสูติบตัร                12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนโิรจน ์เล้ียงอยู้                    12,000.00 นายนโิรจน ์เล้ียงอยู้               12,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 ตลุาคม - 31 ตลุาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

44 จ้างปรับปรุง              485,352.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีมากไอเดีย จ ากดั                   485,352.00 บ.ดีมากไอเดีย จ ากดั              485,352.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

45
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบงานลิฟต์ อาคารหอศิลป์

ร่วมสมัยราชด าเนนิ
             240,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ. เจนคอมเอลิเวเตอร์                   240,000.00 บจ. เจนคอมเอลิเวเตอร์              240,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

46 เช่ายานพาหนะ เดินทางใน พท.จ.กะบี่  24-26                46,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสับรี บาเหะ                    46,800.00 นายสับรี บาเหะ               46,800.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

47 เช่ายานพาหนะ เดินทางใน พท.จ.กะบี่  22-26                10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสับรี บาเหะ                    10,800.00 นายสับรี บาเหะ               10,800.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

48
เช่ายานพาหนะ เดินทางใน พท. จ.กะบี่ 28 ต.ค.-4พ.ย.

2561
               14,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสับรี บาเหะ                    14,400.00 นายสับรี บาเหะ               14,400.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

49
เช่ายานพาหนะ เดินทางใน พท. จ.กะบี่ 30 ต.ค.-3พ.ย.

2561
               40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาพร ระวังชา                    40,000.00 นางสาวอาพร ระวังชา               40,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

50
เช่ายานพาหนะเพื่อใช้เดินทางในโนงานโครงการการ

แสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ
195,800.00             เฉพาะเจาะจง นายวิทยา เด็นมาลัย 195,800.00                  นายวิทยา เด็นมาลัย 195,800.00             ราคาตาท งปม.อนุมติั

51
เช่ายานพาหนะเพื่อใช้เดินทางในโนงานโครงการการ

แสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ
               96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันจิรา บตุรอดี                    96,000.00 นางสาวจันจิรา บตุรอดี               96,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

52
เช่ายานพาหนะเพื่อใช้เดินทางในโนงานโครงการการ

แสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ
               10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัช บญุพกุ                    10,800.00 นายธวัช บญุพกุ               10,800.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

53
จ้างด าเนนิติดต้ังผลงานประติมากรรมร่วมสมัยใน

โครงการถนนประติมากรรม จากพื้นถิน่สู่นานาชาติ 

Thailand Biennale Krabi 2018

             490,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าเริญ แกว้คงบญุ                   490,000.00 นายจ าเริญ แกว้คงบญุ              490,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

54
จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ส านกังาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชัน้3
             405,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อโีค เคมีคอลส์ แอน เซอร์วิส                   405,000.00 บ.อโีค เคมีคอลส์ แอน เซอร์วิส              405,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

55
จ้างท าความสะอาดอาคารหอศิลปร่์วมสมัยราชด าเนนิ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
           1,246,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภยัและธุรกจิ

บริการกรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จ ากดั
               1,246,000.00

บ.รักษาความปลอดภยัและธุรกจิ

บริการกรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จ ากดั
          1,246,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

56 เทศกาลศิลปะกรุงเทพ            5,615,510.00 เฉพาะเจาะจง จันทร์ 29 จ ากดั                5,615,510.00 จันทร์ 29 จ ากดั           5,615,510.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

57
จ้างบ ารุงรักษาระบบภาพกจิกรรมของส านกังาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
             100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอกทฟี โพรวิชัน่ จ ากดั                   100,000.00 บ.แอกทฟี โพรวิชัน่ จ ากดั              100,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

58
จ้างด าเนนิการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยสีาระสนเทศ

ของหอศิลปร่์วมสมัยราชด าเนนิ
           3,900,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่                3,900,000.00 บ.ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่           3,900,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 ตลุาคม - 31 ตลุาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

59 จ้างด าเนนิโครงการเช่าใช้บริการเคร่ือข่ายอนิเตอร์เนต็            3,960,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่                3,960,000.00 บ.ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่           3,960,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

60
จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการการใช้งาน

คอมพวิเตอร์ของบคุล่ากรในส านกังาน
             150,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่                   150,000.00 บ.ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่              150,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

61 จ้างจัดพธิีเปดิโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ          17,150,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบทเทอร์เวอร์ค จ ากดั               17,150,000.00 บ.เบทเทอร์เวอร์ค จ ากดั          17,150,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

62
จ้างบ ารุงรักษาระบบเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมการใช้

การใช้งานระบบอนิเตอร์เนต็
             150,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่                   150,000.00 บ.ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่              150,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

63
จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิร์ะบบปอ้งกนัและรักษาความ

มัน่คงภายนอกและภายในเคร่ือข่าย
             600,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่                   600,000.00 บ.ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชัน่              600,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

64
จ้างเหมารักษาความปลอดภยัอาคารหอศิลปร่์วมสมัยราช

ด าเนนิ
           2,352,000.00 เฉพาะเจาะจง

ส านกังานรักษาความปลอดภยั 

องค์การสงเคาระหท์หารผ่านศึก
               2,352,000.00

ส านกังานรักษาความปลอดภยั 

องค์การสงเคาระหท์หารผ่านศึก
          2,352,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

65 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี  1 เคร่ือง              192,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                   192,000.00 บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั              192,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

66 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ขาว - ด า  6 เคร่ือง              220,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                   220,000.00 บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั              220,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

67 เช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชัน้ 6            2,380,224.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจเอเรียวต้ี จ ากดั                2,380,224.00 บ.เจเอเรียวต้ี จ ากดั           2,380,224.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

68
จ้างเหมาบริการรถตู้ปฎบิติังานหนา้ที่พนกังานขับรถยนต์

ส่วนกลาง
               63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพชิัย จันทนาม                    63,000.00 นายพชิัย จันทนาม               63,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

69
จ้างเหมาบริการรถตู้ปฎบิติังานหนา้ที่พนกังานขับรถยนต์

ส่วนกลาง
               63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรศักด์ิ รักษศิ์ลป์                    63,000.00 นายพรศักด์ิ รักษศิ์ลป์               63,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

70
จ้างเหมาบริการรถตู้ปฎบิติังานหนา้ที่พนกังานขับรถยนต์

ส่วนกลาง
               63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี เขียวชืน่                    63,000.00 นายมนตรี เขียวชืน่               63,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

71
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานกลุ่ม

บริหารงานบคุคล
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลกร วรรณเผือก                    90,000.00 นางสาวกมลกร วรรณเผือก               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

72
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานกลุ่ม

บริหารงานบคุคล
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรืองศักด์ิ อุน่ร่ัว                    90,000.00 นายเรืองศักด์ิ อุน่ร่ัว               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

73
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานกลุ่ม

บริหารงานบคุคล
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดิศรากรณ์ จงปตัตา                    90,000.00 นางสาวดิศรากรณ์ จงปตัตา               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 ตลุาคม - 31 ตลุาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

74
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานกลุ่ม

บริหารงานบคุคล
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัจจพงษ ์ทองเลิศ                    90,000.00 นายสัจจพงษ ์ทองเลิศ               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

75 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานกลุ่มแผนงาน                90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทกัษพร  ศิริยงค์                    90,000.00 นางสาวทกัษพร  ศิริยงค์               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

76 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานกลุ่มแผนงาน                90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชิญภสัสร โต๊ะเพิ่มพนู                    90,000.00 นางสาวพชิญภสัสร โต๊ะเพิ่มพนู               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

77
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานกลุ่มพฒันา

ระบบบริหาร
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณษา อสีา                    90,000.00 นางสาวสุพรรณษา อสีา               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

78 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานกลุ่มอ านวยการ                90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทพิยสุ์ดา  พรมบญุ                    90,000.00 นางสาวทพิยสุ์ดา  พรมบญุ               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

79 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานกลุ่มอ านวยการ                90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยแกว้ โพธิท์องค า                    90,000.00 นางสาวพลอยแกว้ โพธิท์องค า               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

80 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานกลุ่มอ านวยการ                90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริศรา ร้อยกรอง                    90,000.00 นางสาวอริศรา ร้อยกรอง               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

81 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานกลุ่มอ านวยการ                90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา ผิวเผือด                    90,000.00 นางสาวพรนภา ผิวเผือด               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

82 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานกลุ่มอ านวยการ                90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัชพล สุวรรณรัตน์                    90,000.00 นายณัชพล สุวรรณรัตน์               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

83
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฏบิติังานกลุ่มวิจัยและ

พฒันาองค์ความรู้
               81,774.19 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์ฉาย เฟื่องฟู                    81,774.19 นางสาวจันทร์ฉาย เฟื่องฟู               81,774.19 ราคาตาท งปม.อนุมติั

84
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฏบิติังานกลุ่มวิจัยและ

พฒันาองค์ความรู้
               81,774.19 เฉพาะเจาะจง นางสาวโศภษิว์ฐา มัธยมจันทร์                    81,774.19 นางสาวโศภษิว์ฐา มัธยมจันทร์               81,774.19 ราคาตาท งปม.อนุมติั

85
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฏบิติังานกลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศ
               81,774.19 เฉพาะเจาะจง นายรุจดนยั ศรีสุข                    81,774.19 นายรุจดนยั ศรีสุข               81,774.19 ราคาตาท งปม.อนุมติั

86
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฏบิติังานกลุ่มคลังและ

พสัดุ
               75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกติติ ตันตระกลู                    75,000.00 นายกติติ ตันตระกลู               75,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

87
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฏบิติังานกลุ่มศูนยห์อ

ศิลป์
               81,774.19 เฉพาะเจาะจง นายรณกฤต ภาษรีอด                    81,774.19 นายรณกฤต ภาษรีอด               81,774.19 ราคาตาท งปม.อนุมติั



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 ตลุาคม - 31 ตลุาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

88
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฏบิติังานกลุ่มศูนยห์อ

ศิลป์
               81,774.19 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ ปานมาศ                    81,774.19 นายสราวุธ ปานมาศ               81,774.19 ราคาตาท งปม.อนุมติั

89
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฏบิติังานกลุ่มศูนยห์อ

ศิลป์
81,774.19 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤพร เครือหงษ์ 81,774.19 นางสาวนฤพร เครือหงษ์ 81,774.19 ราคาตาท งปม.อนุมติั

90
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฏบิติังานกลุ่ม

ประชาสัมพนัธ์
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนฏิฐา พทุธรักษา 90,000.00 นางสาวธนฏิฐา พทุธรักษา 90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

91
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฏบิติังานกลุ่ม

ประชาสัมพนัธ์
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภริดี พพิธิหรัิญการ                    90,000.00 นางสาวอภริดี พพิธิหรัิญการ               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

92
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฏบิติังานกลุ่ม

ประชาสัมพนัธ์
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนรี จิตร์เที่ยง                    90,000.00 นางสาวณัฐนรี จิตร์เที่ยง               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

93
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฏบิติังานกลุ่ม

ประชาสัมพนัธ์
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตานน วงษว์ิจิตร                    90,000.00 นายกฤตานน วงษว์ิจิตร               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

94
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังาน กลุ่มคลังและ

พสัดุ
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพณัฐ หอมมาลัย                    90,000.00 นายนพณัฐ หอมมาลัย               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

95
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังาน กลุ่มคลังและ

พสัดุ
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชชารัช สุทธิแสน                    90,000.00 นางสาวณัชชารัช สุทธิแสน               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

96
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังาน กลุ่มคลังและ

พสัดุ
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจทพิย ์ศรีวงศ์ชัย                    90,000.00 นางสาวเบญจทพิย ์ศรีวงศ์ชัย               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

97
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังาน กลุ่มคลังและ

พสัดุ
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิกา  ปานมาศ                    90,000.00 นางสาวปาลิกา  ปานมาศ               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

98
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังาน กลุ่มคลังและ

พสัดุ
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกติิโชค ผาสุขดี                    90,000.00 นายกติิโชค ผาสุขดี               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

99
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังาน กลุ่มคลังและ

พสัดุ
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรุตม์ เวสสวัสด์ิ                    90,000.00 นายนรุตม์ เวสสวัสด์ิ               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

100 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานศูนยห์อศิลป์                78,870.97 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนษิา  มณีบางกา                    78,870.97 นางสาวสุนษิา  มณีบางกา               78,870.97 ราคาตาท งปม.อนุมติั

101
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานราชการ กลุ่ม

ส่งเสริมงานทศันศิลปแ์ละเชิดชูเกยีรติศิลปนิ
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาริสรา  สุขวิบลูย์                    90,000.00 นางสาวภาริสรา  สุขวิบลูย์               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 ตลุาคม - 31 ตลุาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

102
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานราชการ กลุ่ม

ส่งเสริมงานทศันศิลปแ์ละเชิดชูเกยีรติศิลปนิ
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชนดิา วังหนองหว้า                    90,000.00 นางชนดิา วังหนองหว้า               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

103
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานราชการ กลุ่ม

ส่งเสริมงานทศันศิลปแ์ละเชิดชูเกยีรติศิลปนิ
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุลลดา  ศรีอร่าม                    90,000.00 นางสาวจุลลดา  ศรีอร่าม               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

104
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานราชการ กลุ่ม

ส่งเสริมงานทศันศิลปแ์ละเชิดชูเกยีรติศิลปนิ
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนานนัท ์รักพงษไ์ทย                    90,000.00 นางสาวชนานนัท ์รักพงษไ์ทย               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

105
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานราชการ กลุ่ม

ส่งเสริมงานทศันศิลปแ์ละเชิดชูเกยีรติศิลปนิ
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล โสมทศัน์                    90,000.00 นางสาวดวงกมล โสมทศัน์               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

106
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานราชการ 

สถาบนัศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนดิา เปล่ียนเชาว์พลัน                    90,000.00 นางสาวชนดิา เปล่ียนเชาว์พลัน               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

107
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานราชการ 

สถาบนัศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน ์ร่ืนเกษม                    90,000.00 นางสาวธัญญารัตน ์ร่ืนเกษม               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

108
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานราชการ 

สถาบนัศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพทุธิดา  จิตรธรรม                    90,000.00 นางสาวพทุธิดา  จิตรธรรม               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

109
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานราชการ 

สถาบนัศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ ์ฤาชา                    90,000.00 นายเอกสิทธิ ์ฤาชา               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

110
จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกปฎบิติังานราชการ 

สถาบนัศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
               90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน ์ควรชืน่ใจ                    90,000.00 นางสาวธิดารัตน ์ควรชืน่ใจ               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

111 จ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกปฎบิติังานศูนยห์อศิลป์                98,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาสิน ีมหามิตร                    98,400.00 นางสาวสุธาสิน ีมหามิตร               98,400.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

112 จ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกปฎบิติังานศูนยห์อศิลป์ 90000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุดฤทธิส์มรรถกจิขจร 90000.00 นายสุดฤทธิส์มรรถกจิขจร 90000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

113 จ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกปฎบิติังานศูนยห์อศิลป์ 90000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุตกศุลสอาดเอีย่ม 90000.00 นายวิศรุตกศุลสอาดเอีย่ม 90000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

114 จ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกปฎบิติังานศูนยห์อศิลป์ 90000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัญา ชัชวาล 90000.00 นายปรัญา ชัชวาล 90000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

115 จ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกปฎบิติังานศูนยห์อศิลป์ 90000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมกฤช สุรินทร์ 90000.00 นายคมกฤช สุรินทร์ 90000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 ตลุาคม - 31 ตลุาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

116 จ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกปฎบิติังานศูนยห์อศิลป์ 90000.00 เฉพาะเจาะจง นายชินวุฒิ รอดโพธิท์อง 90000.00 นายชินวุฒิ รอดโพธิท์อง 90000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

117 จ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกปฎบิติังานศูนยห์อศิลป์ 90000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยิะนชุ ศมณลักษณ์ 90000.00 นางสาวปยิะนชุ ศมณลักษณ์ 90000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

118
จ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกปฎบิติังานศูนยเ์ครือข่าย

สัมพนัธ์และแหล่งทนุ
90000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกาญจน ์จิตตวะนา 90000.00 นางสาวศศิกาญจน ์จิตตวะนา 90000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

119
จ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกปฎบิติังานศูนยเ์ครือข่าย

สัมพนัธ์และแหล่งทนุ
90000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมัรินทร์ เจะอาลี 90000.00 นายอมัรินทร์ เจะอาลี 90000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

120
จ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกปฎบิติังานศูนยเ์ครือข่าย

สัมพนัธ์และแหล่งทนุ
90000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทยัชนก รัตนพร 90000.00 นางสาวหทยัชนก รัตนพร 90000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

121
จ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกปฎบิติังานศูนยเ์ครือข่าย

สัมพนัธ์และแหล่งทนุ
90000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรีะ กจิแพ 90000.00 นายพรีะ กจิแพ 90000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

122
จ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกปฎบิติังานศูนยเ์ครือข่าย

สัมพนัธ์และแหล่งทนุ
90000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงษ ์ค าออน 90000.00 นายวุฒิพงษ ์ค าออน 90000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

123
จ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกปฎบิติังานศูนยเ์ครือข่าย

สัมพนัธ์และแหล่งทนุ
90000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต์ ไกรศิริโสภณ 90000.00 นางสาวณัฐกานต์ ไกรศิริโสภณ 90000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 จ้างท าคริปปิ้งข่าวด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิโฟเควสท ์จ ากดั                    90,000.00 บ.อนิโฟเควสท ์จ ากดั               90,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

2
จ้างเผยแพร่งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand 

Biennale,Krabi 2018  ในนติยสารศิลปนานาชาติ
             460,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออลวีดู จ ากดั                   460,000.00 บ.ออลวีดู จ ากดั              460,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

3
จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์รายการเคร่องพมิพเ์อกสาร

 และเคร่ืองโทรสาร
               23,871.70 เฉพาะเจาะจง บ.พซีีเทค เซอร์วิส จ ากดั                    23,871.70 บ.พซีีเทค เซอร์วิส จ ากดั               23,871.70 ราคาตาท งปม.อนุมติั

4
จ้างผลิตและติดต้ังส่วนประกอบของงาน Anne Katrine 

Dolven
               49,567.60 เฉพาะเจาะจง บ.ออพเทค เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั                    49,567.60 บ.ออพเทค เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั               49,567.60 ราคาตาท งปม.อนุมติั

5 จ้างผลิตหนงัสือของงาน Lu pingyaun              150,000.00 เฉพาะเจาะจง

ส านกังานกจิการโรงพมิพ ์

องค์การสงเคาระหท์หารผ่านศึก

ในพระบรมราชูปภมั

                  150,000.00

ส านกังานกจิการโรงพมิพ ์องค์การสง

เคาระหท์หารผ่านศึกในพระบรมราชูป

ภมั

             150,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

6
จ้างนทิรรศการเผยแพร่องค์ความรู้จากหนงัสือ จาก

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
             400,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.คัลเลอร์ซิสเตอร์ จ ากดั                   400,000.00 บ.คัลเลอร์ซิสเตอร์ จ ากดั              400,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

7
จ้างออกแบบและจัดท าปา้ยX-Stand โพสปุ๊ปรับปั๊บ  

Thailand Biennale,Krabi 2018
                 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 พร้ินท ์เฮ้าส์ จ ากดั                      9,095.00 บริษทั 101 พร้ินท ์เฮ้าส์ จ ากดั                 9,095.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

8
จ้างบ ารุงรักษาระบบไฟฟา้อาคาร(เคร่ืองก าเนนิไฟฟา้) 

ของอาคารหอศิลปร่วมสมัยราชด าเนนิ
               99,510.00 เฉพาะเจาะจง

บ.พพีที ีทรัพย ์พลาย เอน็จิเนยีร่ิง

 จ ากดั
                   99,510.00 บ.พพีที ีทรัพย ์พลาย เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั               99,510.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

9
จ้างจัดนทิรรศการภาพถ่ายตุรก ีประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2562
               75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ ลือตระกลู                    75,000.00 นายชัยชนะ ลือตระกลู               75,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

10
จ้างบรรจุหบีหอ่และขนส่งผลงานนทิรรศการแสดงผลงาน

จากศิลปนิโคราชเมืองศิลปะในโครงการนทิรรศการ 

Falling in wonderland

               80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย ศิริบรูณ์                    80,000.00 นายสุรชัย ศิริบรูณ์               80,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

11
จ้างบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลของส านกังานฯ 

(www.ocac.co.th)
             100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นาย บ ีวัน จ ากดั                   100,000.00 บ.นาย บ ีวัน จ ากดั              100,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

12 จ้างเข้ากรอบภาพถ่าย                70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริุส อาชวากร                    70,000.00 นายปริุส อาชวากร               70,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

13
จ้างบริการบ ารุงรักษาอปุกรณ์รักษาความปลอดภยัและ

ควบคุมอณุหภมูิ ประจ าป ี2562
216140 เฉพาะเจาะจง

บ.ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์

 จ ากดั
216140

บ.ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์

จ ากดั
216140 ราคาตาท งปม.อนุมติั

14 จ้างถ่ายภาพผลงาน              200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทญัญู จินวรรณ                   200,000.00 นายวทญัญู จินวรรณ              200,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

15
จ้างติดต้ังทวีีและระบบกระจายสัญญาณโทรทศันภ์ายใน

อาคาร ชัน้ 3
               57,159.40 เฉพาะเจาะจง

บ. อเีล็คโทรนคิ แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากดั ส านกังานใหญ่
                   57,159.40

บ. อเีล็คโทรนคิ แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั

 ส านกังานใหญ่
              57,159.40 ราคาตาท งปม.อนุมติั

ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

16

จ้างจัดนทิรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

 ภายใต้โครงการการศึกษาเผยแพร่และประยกุต์ใช้องค์

ความรู้ด้านศิลบวัฒนธรรมร่วมสมัย "การพฒันงานศิลป

บนผืนผ้าและผลิตภณัฑ์ชุมชนนานาชาติ ณ จังหวัดกระบี่

499000.00 เฉพาะเจาะจง บ.. คัลเลอร์ ซิสเตอร์ จ ากดั 499000.00 บ.. คัลเลอร์ ซิสเตอร์ จ ากดั 499000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

17 จ้างด าเนนิโครงการส่งเสริมและพฒันางานเรขศิลป์            4,390,000.00 e-bidding 
บ.เอม็บเีอบรอทคาสท ์คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั
               4,390,000.00

บ.เอม็บเีอบรอทคาสท ์คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากดั
          4,390,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

18
จ้างโครงการออกแบบเคร่ืองแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย เพื่อ

การสวมใส่ทกุวัน
           1,120,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                1,120,000.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           1,120,000.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั

19 ซ้ือคอมพวิเตอร์ประมวลผล จ านวน 17 เคร่ือง              298,316.00 e-bidding บ.สหธุรกจิ จ ากดั                   298,316.00 บ.สหธุรกจิ จ ากดั              298,316.00 ราคาตาท งปม.อนุมติั



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ประเภทหมึกปร้ินเตอร์ จ ำนวน 

36 รำยกำร
             498,604.49 เฉพำะเจำะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                   498,604.49 บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั              498,604.49 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

2
จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ รำยกำรเคร่ืองคอมพวิเตอร์

โนต๊บุ๊กประมวลผลชัน้สูง
               75,114.00 คัดเลือก บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                    75,114.00 บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั               75,114.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

3
จ้ำงซ่อมแซมไฟแอลอดีี ส่องสว่ำง หอ้งออดิทอเล่ียม 

อำคำรหอศิลปร่์วมสมัยรำชด ำเนนิ
             152,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เจ เอส พ ีเอน็จิเนยีร่ิง                   152,000.00 หจก. เจ เอส พ ีเอน็จิเนยีร่ิง              152,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

4
จ้ำงตกแต่งสถำนที่ในกำรร่วมกจิกรรม BIKe อุน่ไอรัก ณ 

หอศิลปร่์วมสมัยรำชด ำเนนิ
             100,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ปณัฐชำ                   100,000.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ปณัฐชำ              100,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

5
จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ รำยกำรเคร่ืองพมิพ์

เอกสำรและเคร่ืองโทรสำร
               14,076.92 เฉพำะเจำะจง บ.พ.ีซี.แทค เซอร์วิส จ ำกดั                    14,076.92 บ.พ.ีซี.แทค เซอร์วิส จ ำกดั               14,076.92 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

6
จ้ำงติดต้ังผลงำนศิลปะในโครงกำรกำรแสดงศิลปกรรม

ร่วมสมัยนำนำชำติ (Mr. Dane Mitchell)
38100.00 เฉพำะเจำะจง นำยอภเิชษฐ์ ทรัพยช์นะกลุ 38100.00 นำยอภเิชษฐ์ ทรัพยช์นะกลุ 38100.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

7
จ้ำงเหมำรถบสัปรับอำกำศ ขนำด 50 ที่นัง่ ใช้ในโครงกำร

สัมมนำ เชิงปฎบิติักำรถอดบทเรียนกำรบริหำรจัดกำร 

ศิลปะร่วมสมัยนำนำชำติ  กทม- กะบี่

             100,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.บญุดีทรำนสปอร์ต จ ำกดั                   100,000.00 บ.บญุดีทรำนสปอร์ต จ ำกดั              100,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ หอ้งออดิทอเรียม                63,044.40 เฉพำะเจำะจง บ.มหำจักรดีเวลอปเมนท์                    63,044.40 บ.มหำจักรดีเวลอปเมนท์               63,044.40 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

9 เช่ำยำนพำหนะ รถตู้เดินทำงในพื้นที่ จังหวัด กะบี่                21,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงศักด์ิ บอ่หนำ                    21,600.00 นำยเกรียงศักด์ิ บอ่หนำ               21,600.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

10 เช่ำเช่ำยำนพำหนะเรือในพื้นที่ จ.กะบี่                30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยโอพทั ถิน่หนองจิก                    30,000.00 นำยโอพทั ถิน่หนองจิก               30,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

11 จ้ำงเหมำผู้ประกอบกำรเรือโดยสำรน ำชม              175,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ รำชกำร                   175,000.00 นำยสุพรรณ รำชกำร              175,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

12
จ้ำงออกแบบและผลิตสติกเกอร์ติดบำนกระจก

ประชำสัมพนัธ์ ณ หอศิลปร่์วมสมัยรำชด ำเนนิ
               20,330.00 เฉพำะเจำะจง นำยวชิรพงษ ์โพธิศ์รี                    20,330.00 นำยวชิรพงษ ์โพธิศ์รี               20,330.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

13
จ้ำงขนส่งผลงำน โครงกำรนทิรรศกำร Falling in 

Wonderland
               16,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกำ้วยอด รัตนอไุร                    16,000.00 นำยกำ้วยอด รัตนอไุร               16,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

14 จ้ำงติดต้ังปำ้ยผลงำนศิลปะของ MS Ayse Erkmen              286,760.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั อนัดำ โฟกสั จ ำกดั                   286,760.00 บริษทั อนัดำ โฟกสั จ ำกดั              286,760.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

15
เช่ำยำนพำหนะยำนพำหนะ (รถตู้) เดินทำงไปรำชกำร ณ

 จังหวัด กระบี่ ระหว่ำงวันที่ ๖-๙ ธันวำคม ๒๕๖๑
               46,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยมูฮัมมัด หะยยีโูซะ                    46,400.00 นำยมูฮัมมัด หะยยีโูซะ               46,400.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

16
จ้ำงจัดท ำหนงัสือสุดยอดผลงำนศิลปะร่วมสมัยไทยใน

สมัยรัชกำลที่ 9
           1,280,000.00 คัดเลือก

บ.มีเดีย เอกซ์เพอร์ทสี อนิเตอร์

เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั
               1,280,000.00

บ.มีเดีย เอกซ์เพอร์ทสี อนิเตอร์เนชัน่

แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั
          1,280,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

17
ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ประมวลผลชัน้สูงและซ้ือ

คอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก
             237,300.00 e-bidding บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                   237,300.00 บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั              237,300.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 มกราคม - 31 มกราคม 2562

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1
ซ้ืออปุกรณ์ส ำหรับโครงกำรพฒันำศักยภำพศิลปนิรุ่นใหม่

 ประจ ำปงีบประมำณ 2562
             108,189.90 เฉพำะเจำะจง บ.นำนมีอตุสำหกรรม จ ำกดั                   108,189.90 บ.นำนมีอตุสำหกรรม จ ำกดั              108,189.90 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

2 วัสดุส ำนกังำนประเภทกระดำษ A4                99,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.สุรศิริ จ ำกดั                    99,000.00 บ.สุรศิริ จ ำกดั               99,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

3 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว รำยกำรถังขยะแยกประเภท                11,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยจิตภำน ุ ดวงธนโชติ                    11,600.00 นำยจิตภำน ุ ดวงธนโชติ               11,600.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

4 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และครุภณัฑ์ส ำนกังำน              102,929.00 เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์คอม ไอเดียส์ จ ำกดั                   102,929.00 บ.สมำร์คอม ไอเดียส์ จ ำกดั              102,929.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

5
จ้ำงเหมำบริกำรระบบเสียงตำมสำย  อำคำรหอศิลปร่์วม

สมัยรำชด ำเนนิ
             120,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอสทไีซเบอร์ จ ำกดั                   120,000.00 บ.เอสทไีซเบอร์ จ ำกดั              120,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

6
จ้ำงรถบสัปรับอำกำศส ำหรับโครงกำรพฒันำศักยภำพ

ศิลปนิรุ่นใหม่
             150,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.บญุดีทรำนสปอร์ต จ ำกดั                   150,000.00 บ.บญุดีทรำนสปอร์ต จ ำกดั              150,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

7 จ้ำงรถตู้พร้อมพนกังำนขับรถ                25,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยสับรี  บำเหะ                    25,200.00 นำยสับรี  บำเหะ               25,200.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

8 จ้ำงติดต้ังร้ือถอน โครงกำรพฒันำศักยภำพศิลปนิรุ่นใหม่              165,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวทญัญู จินวรรณ                   165,000.00 นำยวทญัญู จินวรรณ              165,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

9 จ้ำงเคล่ืนยำ้ยกล้องวงจรปดิ CCTV จ ำนวน 3 จุด                10,539.50 เฉพำะเจำะจง บริษทั ดี-เทค ซิสเทม จ ำกดั                    10,539.50 บริษทั ดี-เทค ซิสเทม จ ำกดั               10,539.50 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

10 ขออนมุัติด ำเนนิกำรจ้ำงซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                  3,403.00 เฉพำะเจำะจง บริบ ัพี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ำกดั                      3,403.00 บริบ ัพี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ำกดั                 3,403.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

11 จ้ำงเหมำรถตู้ในพื้นที่ จังหวัดกะบี่                25,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยสับรี บำเหะ                    25,200.00 นำยสับรี บำเหะ               25,200.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

12
จ้ำงท ำโปสเตอร์กจิกรรมประกวดงำนเขียน เร่ืองเล่ำจำก

บำ้นเรำ ปี2562
               15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยคงกะพนั สุขประเสริฐ                    15,000.00 นำยคงกะพนั สุขประเสริฐ               15,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

13  จ้ำงเหมำรถตู้เดินทำงในพื้นที่จังหวัดกะบี่  จ ำนวน  4 คัน                18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจิรำพรชัย แกว้ทองค ำ                    18,000.00 นำยจิรำพรชัย แกว้ทองค ำ               18,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

14 จ้ำงขนส่งสูจิบตัรเล่มเล็ก ไปจังหวัดกะบี่                12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิโรจน ์ เล้ียงอยู่                    12,000.00 นำยวิโรจน ์ เล้ียงอยู่               12,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

15 จ้ำงซ่อมนต๊บุ๊ก                  2,193.50 เฉพำะเจำะจง บ.พซีีเทค เซอร์วิส จ ำกดั                      2,193.50 บ.พซีีเทค เซอร์วิส จ ำกดั                 2,193.50 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

16
จ้ำงผลิตและติดต้ังผลงำนของ Ms.Alicja Elisabeth 

Kwade
             340,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสิรินำฎ สุคนธรัตน์                   340,000.00 นำงสิรินำฎ สุคนธรัตน์              340,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

17
จ้ำงบรรจุหบีหอ่และขนส่งผลงำนนทิรรศกำรกำรแสดงผล

งำนจำกศิลปนิเชียงรำย
             140,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง วงค์สรรศรี                   140,000.00 นำยฉลอง วงค์สรรศรี              140,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 มกราคม - 31 มกราคม 2562

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

18 จ้ำงท ำนติยสำรอำร์ตสแควร์            1,193,050.00 คัดเลือก บ.เดอะเกรท ไฟนอ์ำร์ท จ ำกดั                1,193,050.00 บ.เดอะเกรท ไฟนอ์ำร์ท จ ำกดั           1,193,050.00 รำคำตำม งปม อนุมัติ



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2562

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1
ซ้ือวัสดุส ำนกังำนประเภทซองเอกสำรและทะเบยีนรับส่ง

หนงัสือ ประจ ำปงีบประมำณ 2562
               98,000.23 เฉพำะเจำะจง หจก.ภำสะ เทรดด้ิง                    98,000.23 หจก.ภำสะ เทรดด้ิง               98,000.23 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

2
จัดซ้ืออปุกรณ์ในกำรจัดสถำนที่ ณ หอศิลปร่์วมสมัยรำช

ด ำเนนิ (ธง)
               29,800.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจำรุพร์ี ธนจำรุพงศ์                    29,800.00 นำงสำวจำรุพร์ี ธนจำรุพงศ์               29,800.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

3
จ้ำงท ำและเรียบเรียงต้นฉบบั หนงัสือองค์ควำมรู้ด้ำน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
             240,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. เอส โอ ฟลู พร้ินต้ิง เซอร์วิส จก                   240,000.00 บ. เอส โอ ฟลู พร้ินต้ิง เซอร์วิส จก              240,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

4
จ้ำงบรรจุหบีหอ่และขนส่งผลงำนจำกจังหวัดกระบี่ 

กลับมำยงัส ำนกังำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
             109,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยวทญัญู จินวรรณ                   109,500.00 นำยวทญัญู จินวรรณ              109,500.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

5
จ้ำงเคลือนยำ้ยอปุกรณ์รักษำควำมปลอดภยัและควบคุม

อณุภมูิ
               53,500.00 เฉพำะเจำะจง

บ.ไซท ์เพรพพำเรชัน่ แมเนจเมนท์

 จ ำกดั
                   53,500.00

บ.ไซท ์เพรพพำเรชัน่ แมเนจเมนท ์

จ ำกดั
              53,500.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

6
จ้ำงท ำวิดีทกันส์รุปผลงำนโครงกำรกำรแสดงศิลปกรรม

สมัยนำนำชำติ
             149,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.แพลเนท็ชัน่ จ ำกดั                   149,800.00 บ.แพลเนท็ชัน่ จ ำกดั              149,800.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

7
จ้ำงจัดท ำหนงัสือในกจิกรรมสร้ำงสรรค์งำนเขียนไทย

แลนด์เบยีนนำเล่
             230,000.00 เฉพำะเจำะจง

องค์กำรทหำรผ่ำนศึก ในพระบรม

รำชูปภมัป์
                  230,000.00

องค์กำรทหำรผ่ำนศึก ในพระบรมรำ

ชูปภมัป์
             230,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

8
จ้ำงท ำโล่รำงวัลกจิกรรมประกวดเร่ืองเล่ำ เบยีนนำเล่ของ

ฉัน ณ กระบี่
               28,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยคงกะพนั สุขประเสริฐ                    28,000.00 นำยคงกะพนั สุขประเสริฐ               28,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

9 จ้ำงซ่อมคีรุภณัฑ์รำยกำรเคร่ืองพมิพเ์อกสำร                10,250.60 เฉพำะเจำะจง บ.พซีีเทค เซอร์วิส จ ำกดั                    10,250.60 บ.พซีีเทค เซอร์วิส จ ำกดั               10,250.60 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

10
จ้ำงด ำเนนิกำรบรรจุหบีหอ่ และขนส่งผลงำน  

นทิรรศกำรแสดงผลงำนของส ำนกังำนศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย

               60,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยวทญัญู จินวรรณ                    60,900.00 นำยวทญัญู จินวรรณ               60,900.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

11 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์รำยกำรเคร่องพมิพเ์อกสำร                    995.10 เฉพำะเจำะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                        995.10 บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                   995.10 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 มนีาคม - 31 มนีาคม 2562

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1
จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อใช้ในการ

ด าเนนิงานหอศิลปร่วมสมัยราชด าเนนิ
               99,959.40 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์คอม ไอเดียส จ ากดั                    99,959.40 บ.สมาร์คอม ไอเดียส จ ากดั               99,959.40 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

2
ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ประเทหมึกปร้ินเตอร์ จ านวน 4 

รายการ
             224,411.10 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                   224,411.10 บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั              224,411.10 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

3
ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ประเทหมึกปร้ินเตอร์ จ านวน 20 

รายการ
             269,961.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์คอม ไอเดียส จ ากดั                   269,961.00 บ.สมาร์คอม ไอเดียส จ ากดั              269,961.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

4 ซ้ือผลงานศิลปะ              570,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมศักด์ิ รัตนจันทร์                   570,000.00 นายเฉลิมศักด์ิ รัตนจันทร์              570,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

5 ซ้ือผลงานศิลปะ              800,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเริงศักด์ิ บณุยวาณิชยก์ลุ                   800,000.00 นายเริงศักด์ิ บณุยวาณิชยก์ลุ              800,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

6 ซ้ือผลงานศิลปะ              700,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์ ต้ังประสาทวงศ์                   700,000.00 นายประดิษฐ์ ต้ังประสาทวงศ์              700,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

7 ซ้ือผลงานศิลปะ              180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิโรจน ์พวงบบุผา                   180,000.00 นายสิโรจน ์พวงบบุผา              180,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

8 ซ้ือผลงานศิลปะ 230000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกวินตา วัฒนะชยงักรู 230000 นางสาวกวินตา วัฒนะชยงักรู 230000 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

9 ซ้ือผลงานศิลปะ 450000 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์วิชายะ 450000 นายประสิทธิ ์วิชายะ 450000 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

10 ซ้ือผลงานศิลปะ              543,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤช งามสม                   543,000.00 นายกฤช งามสม              543,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

11 ซ้ือผลงานศิลปะ              180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน ์นชุเจริญผล                   180,000.00 นายธีรวัฒน ์นชุเจริญผล              180,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

12 ซ้ือผลงานศิลปะ              270,000.00 เฉพาะเจาะจง ว่าที่ รต อนโุรจน ์จันทรืโพธิศ์รี                   270,000.00 ว่าที่ รต อนโุรจน ์จันทรืโพธิศ์รี              270,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

13 ซ้ือผลงานศิลปะ                81,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวีณ เบยีงชมภู                    81,000.00 นายประวีณ เบยีงชมภู               81,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

14 ซ้ือผลงานศิลปะ                95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษเ์ดช ไชยคุตร                    95,000.00 นายพงษเ์ดช ไชยคุตร               95,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

15 ซ้ือผลงานศิลปะ              260,000.00 เฉพาะเจาะจง นายญาณวิทย ์กญุแจทอง                   260,000.00 นายญาณวิทย ์กญุแจทอง              260,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

16 ซ้ือผลงานศิลปะ              171,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมลักษร์ ปนัติบญุ                   171,000.00 นายสมลักษร์ ปนัติบญุ              171,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

17 ซ้ือผลงานศิลปะ              117,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฑีฆวุฒิ บญุวิจิตร                   117,000.00 นายฑีฆวุฒิ บญุวิจิตร              117,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

18 ซ้ือผลงานศิลปะ              172,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทนิกร กาษรสุวรรณ                   172,000.00 นายทนิกร กาษรสุวรรณ              172,000.00 ราคาตาม งปม อนุมัติ

19 ซ้ือผลงานศิลปะ              270,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนภดล วิรุฬหช์าตะพนัธ์                   270,000.00 นายนภดล วิรุฬหช์าตะพนัธ์              270,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

20 ซ้ือผลงานศิลปะ              220,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฤทยัรัตน ์ค าศรีจันทร์                   220,000.00 นางสาวฤทยัรัตน ์ค าศรีจันทร์              220,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

21 ซ้ือผลงานศิลปะ              200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไมตรี ศิริบรูณ์                   200,000.00 นายไมตรี ศิริบรูณ์              200,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

22 ซ้ือผลงานศิลปะ              700,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดาว วาสิกศิริ                   700,000.00 นายดาว วาสิกศิริ              700,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

23 ซ้ือผลงานศิลปะ              300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมภพ บตุราช                   300,000.00 นายสมภพ บตุราช              300,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

24 ซ้ือผลงานศิลปะ              350,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ ศุภพนัธ์                   350,000.00 นางสาวปาริชาติ ศุภพนัธ์              350,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 มนีาคม - 31 มนีาคม 2562

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

25 ซ้ือผลงานศิลปะ              490,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยาณพล วิเชียรเขตต์                   490,000.00 นายยาณพล วิเชียรเขตต์              490,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

26 ซ้ือผลงานศิลปะ              700,000.00 เฉพาะเจาะจง นายน าทอง แซ่ต้ัง                   700,000.00 นายน าทอง แซ่ต้ัง              700,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

27 ซ้ือผลงานศิลปะ            1,200,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมบติั วัฒนไทย                1,200,000.00 นางสาวสมบติั วัฒนไทย           1,200,000.00 ราคาตาม งปม อนุมัติ

28 ซ้ือผลงานศิลปะ 200000 เฉพาะเจาะจง นางสาวศนนัชล นว่มนวล 200000 นางสาวศนนัชล นว่มนวล 200000 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

29 ซ้ือผลงานศิลปะ            1,690,000.00 เฉพาะเจาะจง นายช าเรือง วิเชียรเขตต์                1,690,000.00 นายช าเรือง วิเชียรเขตต์           1,690,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

30 ซ้ือผลงานศิลปะ            1,400,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  อรชุนกะ                1,400,000.00 นายปรีชา  อรชุนกะ           1,400,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

31 ซ้ือผลงานศิลปะ 1000000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เชาวนธ์าดาพงษ์ 1000000.00 นายสมศักด์ิ เชาวนธ์าดาพงษ์ 1000000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

32 ซ้ือผลงานศิลปะ            1,200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ ์เสาว์คง                1,200,000.00 นายสุรสิทธิ ์เสาว์คง           1,200,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

33 ซ้ือผลงานศิลปะ            1,600,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสาครินทร์ เครือออ่น                1,600,000.00 นายสาครินทร์ เครือออ่น           1,600,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

34 ซ้ือผลงานศิลปะ              153,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลสินธุ ์ช่อสกลุ                   153,000.00 นายชลสินธุ ์ช่อสกลุ              153,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

35 ซ้ือผลงานศิลปะ 45000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทพพงษ ์หงษศ์รีเมือง 45000.00 นายเทพพงษ ์หงษศ์รีเมือง 45000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

36 ซ้ือผลงานศิลปะ 43000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสุโรจนา  เศรฐกจิบตุร สนทิ

วงศ์ ณ อยธุยา
43000.00

นางสุโรจนา  เศรฐกจิบตุร สนทิวงศ์ ณ

 อยธุยา
43000.00 ราคาตาม งปม อนุมัติ

37 ซ้ือผลงานศิลปะ              200,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรัญญา ดวงรัตน์                   200,000.00 นางสาววิรัญญา ดวงรัตน์              200,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

38 ซ้ือผลงานศิลปะ              110,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญัชา หนงัสือ                   110,000.00 นายบญัชา หนงัสือ              110,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

39 ซ้ือผลงานศิลปะ            1,320,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสวภา วิเชียรเขตต์                1,320,000.00 นางสาวเสวภา วิเชียรเขตต์           1,320,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

40 ซ้ือผลงานศิลปะ            1,390,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิน ประสงค์                1,390,000.00 นายชิน ประสงค์           1,390,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

41 ซ้ือผลงานศิลปะ            1,600,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษศั์กด์ิ อารยางกรู                1,600,000.00 นายพงษศั์กด์ิ อารยางกรู           1,600,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

42 ซ้ือผลงานศิลปะ            1,430,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโชคชัย ตักโพธิ์                1,430,000.00 นายโชคชัย ตักโพธิ์           1,430,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

43 ซ้ือผลงานศิลปะ            1,370,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี รัชนกีร                1,370,000.00 นายทวี รัชนกีร           1,370,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

44 ซ้ือผลงานศิลปะ 1000000 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย รักปทมุ 1000000 นายธงชัย รักปทมุ 1000000 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

45 จ้งจัดพมิพห์นงัสือรายงานประจ าป ี2561              275,000.00 เฉพาะเจาะจง

ส านกังานกจิการโรงพมิพ ์

องค์การสงเคาระหท์หารผ่านศึก

ในพระบรมราชูปภมั

                  275,000.00

ส านกังานกจิการโรงพมิพ ์องค์การสง

เคาระหท์หารผ่านศึกในพระบรมราชูป

ภมั

             275,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

46
จ้างเหมาปอ้งกนั ก าจัดปลวก มด หน ูและแมลงอืน่ๆ 

ของส านกังานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
               23,112.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิเตอร์คอน แมเนจเม้นท ์จ ากดั                    23,112.00 บ.อนิเตอร์คอน แมเนจเม้นท ์จ ากดั               23,112.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 มนีาคม - 31 มนีาคม 2562

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา
ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

47
จ้างเหมาจัดกจิกรรมเดินแบบเคร่ืองแต่งกายผ้าไทยร่วม

สมัย ในงานใต่ร่มพระบารมี 237 ปี
             480,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงกะพนั สุขประเสริฐ                   480,000.00 นายคงกะพนั สุขประเสริฐ              480,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

48
จ้างจัดนทิรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ 4 DNA กบัการ

พฒันาการเมือง
               60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ เอือ้กจิธโรปกรณ์                    60,000.00 นางสาวอรพรรณ เอือ้กจิธโรปกรณ์               60,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

49
จ้างบริการซ่อมแซมปา้ยทางหนไีฟ ปา้ยทางออกฉุกเฉิน

และอปุกรรืไฟฉุกเฉิน
             197,201.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เจ เอส พ ีเอน็จิเนยีร่ิงทมี 

ส านกังานใหญ่
                  197,201.00

บ.เจ เอส พ ีเอน็จิเนยีร่ิงทมี ส านกังาน

ใหญ่
             197,201.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

50 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

51
จ้างจัดกจิกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์

ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทนุทางวัฒนธรรม จ.ระยอง
             350,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.คัลเลอร์ซิสเตอร์ จ ากดั                   350,000.00 บ.คัลเลอร์ซิสเตอร์ จ ากดั              350,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

52 จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ รายการเคร่ืองพมิพเ์อกสาร                  4,030.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีซี.แทค เซอร์วิส จ ากดั                      4,030.00 บ.พ.ีซี.แทค เซอร์วิส จ ากดั                 4,030.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

53
จ้างท าวีดีทศันค์วามส าเร็จของการจัดมหกรรมศิลปะ

นานาชาติ Thailand Biennale Krabi 2018
             145,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกญัญา สาโพธิสิ์งห์                   145,000.00 นางสาวสุกญัญา สาโพธิสิ์งห์              145,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

54
จ้างเหมาจัดนทิรรศการศิลปร่วมสมัย เล่าเร่ืองผ่านศิลป์

ถิน่ระยอง เฉลิมพระเกรียรติ
             200,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ เอือ้กจิธโรปกรณ์                   200,000.00 นางสาวอรพรรณ เอือ้กจิธโรปกรณ์              200,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

55
สัญญาซ้ิอขายและอนญาติใหใ้ช้สืทธิในโปรแกรม 

คอมพวิเตอร์
               79,993.20 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั                    79,993.20 บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั               79,993.20 ราคาตาม งปม. อนุมติั 



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 เมษายน - 30 เมษายน 2562

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 จัดซ้ือวัสดุในกรจัดสถานที่เนือ่งในพธิีพระบรมราชาภเิษก                81,769.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสะ เทรดด้ิง                    81,769.40 หจก.ภาสะ เทรดด้ิง               81,769.40 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

2
จ้างจัดประชาสัมพนัธ์การประกวดภาพถ่าย 237 ป ีกรุง

รัตนโกสินทร์
               66,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎิ์ ตุลวรรธ นะ                    66,000.00 นายกฤษฎิ์ ตุลวรรธ นะ               66,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

3

จ้างซ่อมแซมประตูกระจก ปดิเปดิ ชัน้ 4 จ านวน 2 จุด 

วงกบหนา้ต่างพร้อมกระจกหนา้ต่าง และประตูหอ้งเกบ็

อปุกรณ์ เคร่ืองมือเจ้าหนา้ที่ ชัน้ 1 ณ อาคารที่ท าการหอ

ศิลป์

               99,991.50 เฉพาะเจาะจง
บ. ธาราพาวเดอร์เทคแอนด์

เซอร์วิส จ ากดั
                   99,991.50

บ. ธาราพาวเดอร์เทคแอนด์เซอร์วิส 

จ ากดั
              99,991.50 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

4
จ้างรถบสัปรับอากาศ เพื่อใช้ในการเดินทาง ไปกลับ 

กรุงเทพฯ ไปนครราชสีมา  วันที่ 20-21 เมษายน 2562
               24,000.00 เฉพาะเจาะจง บ..เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั                    24,000.00 บ..เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั               24,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

5
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศบริเวณ ชัน้ 3 อาคาร

กระทรวงวัฒนธรรม
               17,120.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เทน็ อนิทเีกรด ซีสเต็ม 

(ประเทศไทย) จ ากดั
                   17,120.00

บ.เทน็ อนิทเีกรด ซีสเต็ม (ประเทศไทย)

 จ ากดั
              17,120.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

6
จ้างจัดพมิพโ์ปสเตอร์และแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ 

โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาซียน ป ี2562
               35,000.00 เฉพาะเจาะจง

ส านกังานกจิการโรงพมิพ ์

องค์การสงเคาระหท์หารผ่านศึก

ในพระบรมราชูปภมั

                   35,000.00

ส านกังานกจิการโรงพมิพ ์องค์การสง

เคาระหท์หารผ่านศึกในพระบรมราชูป

ภมั

              35,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

7
จ้างตกแต่งสถานที่ในการร่วมพระราชพธิีบรมราชาภเิษก

 พทุธศักราช 2562  อาคารหอศิลปร่์วมสมัยราชด าเนนิ
             120,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปณัฐชา                   120,000.00 หจก.ปณัฐชา              120,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

8
จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ กจิกรรม โครงการ

ที่ส าคัญ
             400,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แจ่มมีเดีย                   400,000.00 หจก.แจ่มมีเดีย              400,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตั้งแต ่1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2562

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน              230,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ภำสะ เทรดด้ิง                   230,000.00 หจก.ภำสะ เทรดด้ิง              230,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

2 ซ้ือธงอำเซียน                  3,850.00 เฉพำะเจำะจง นำยกฤตธนำ ออ่นสมกฤษ                      3,850.00 นำยกฤตธนำ ออ่นสมกฤษ                 3,850.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

3 จ้ำงจัดท ำตรำยำง ปงีบประมำณ 2562                18,720.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวรชิตตรำยำง                    18,720.00 ร้ำนวรชิตตรำยำง               18,720.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

4 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส ำนกังำน                  3,798.50 เฉพำะเจำะจง บ.พ ีซี เทค เซอร์วิส จ ำกดั                      3,798.50 บ.พ ีซี เทค เซอร์วิส จ ำกดั                 3,798.50 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

5 จ้ำงท ำบอร์ดประชำสัมพนัธ์แบบล้อเล่ือน                15,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ศรีบญุดี จ ำกดั                    15,000.00 บ.ศรีบญุดี จ ำกดั               15,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

6
จ้ำงจัดท ำส่ือส่ิงพมิพส์ ำหรับนทิรรศกำร โครงกำรพฒันำ

ศักยภำพศิลปนิรุ่นใหม่
             500,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.คิดดี ครีเอชัน่ จ ำกดั                   500,000.00 บ.คิดดี ครีเอชัน่ จ ำกดั              500,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

7
จ้ำงจัดนทิรรศกำรแสดงผลงำน โครงกำรพฒันำศักยภำพ

ศิลปนิรุ่นใหม่
             368,840.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีมำกไอเดีย จ ำกดั                   368,840.00 บ.ดีมำกไอเดีย จ ำกดั              368,840.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

8

จ้ำงเหมำด ำเนนิกำรประสำนงำน ควบคุมกำรแสดง

นำฏศิลปส์ำกล "นำฏศิลปร่วมสมัยรวมใจภกัด์ิ " ในงำน

มหรสพสมโภชเนือ่งในโอกำสมหำมงคลพระรำชพธิีบรม

รำชำภเิษก

             249,500.00 เฉพำะเจำะจง บ. คัลเลอร์ ซิลเตอร์ จ ำกดั                   249,500.00 บ. คัลเลอร์ ซิลเตอร์ จ ำกดั              249,500.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

9
จ้ำงจัดท ำวิดีทศันเ์พื่อใช้ในงำนแถลงข่ำวในโครงกำร

ส่งเสริมยกยอ่งเชิดชูเกรีติศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดีเด่น

รำงวัล ศิลปนิ ประจ ำปี2562

               69,550.00 เฉพำะเจำะจง บ.คิด-ดี ครีเอชัน่ จ ำกดั                    69,550.00 บ.คิด-ดี ครีเอชัน่ จ ำกดั               69,550.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

10
จ้ำงจัดงำนแถลงข่ำวโครงกำรส่งเสริมยกเสริมยกยอ่งเชิดชู

เกยีรติศิลปนิร่วมสมัย ดีเด่น รำงวัลศิลปนิ ประจ ำป ี2562
             200,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ปณัฐชำ                   200,000.00 หจก.ปณัฐชำ              200,000.00 ราคาตาม งปม. อนุมติั 

ล าดับที่ งานซ้ือ / จ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ซ้ือวสัดุส ำนักงำน ประเภทกระดำษถ่ำยเอกสำร 

A4 จ ำนวน900 รีม
         98,100.81         98,100.81 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิสม่อน พร้ินท์ จ ากัด 

 98,100.81

บริษัท บิสม่อน พร้ินท์ จ ากัด 

98,100.81
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่62/2562              

วนัที ่13/6/2562

2
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าชาย-หญิง ชัน้3 

กระทรวงวฒันธรรม
         20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง

         นายคมสัน มูลธยิะ     

    20,000.00

   นายคมสัน มูลธยิะ         

20,000.00
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่105/2562            

วนัที ่7/6/2562

3

จ้างเหมาบริการซักชุดแฟชัน่ร่วมสมัยในความ

ดูแลของส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย จาก

กิจกรรมในโครงการ OCAC ART MODEL 2019

 จ านวน 50 ชุด

         17,000.00         17,000.00 เฉพาะเจาะจง
   นางสาวญานิณี ดวงจันทร์  

   17,000.00

   นางสาวญานิณี ดวงจันทร์  

17,000.00
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่106/2562          

วนัที ่7/6/2562

4 จ้างยานพาหนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ          10,800.00         10,800.00 เฉพาะเจาะจง
นายยศวฒัน์  ปัญจโพธวิฒัน์ 

10,800.00

นายยศวฒัน์  ปัญจโพธวิฒัน์ 

10,800.00
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่107/2562            

วนัที ่7/6/2562

5 จ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเยน็ 3,103.00           3,103.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท แสงเอกซับพลายส์ 

จ ากัด 3,103.00

บริษัท แสงเอกซับพลายส์ จ ากัด 

3,103.00
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่108/2562           

วนัที ่12/6/2562

6 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จ านวน 2 ราย            6,548.40           6,548.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี ซี เทค เซอร์วสิ 

จ ากัด 6,548.40

บริษัท พี ซี เทค เซอร์วสิ จ ากัด 

6,548.40
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่109/2562            

วนัที่14/6/2562

7
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สูจิบัตรโครงการ

ประกวดภาพถ่าย 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
         99,777.50         99,777.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จ ากัด 

99,777.50

บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จ ากัด 

99,777.50
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่110/2562             

วนัที ่14/6/2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที ่.............. เดือน .........กรกฎำคม...................... พ.ศ. 2562 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที ่.............. เดือน .........กรกฎำคม...................... พ.ศ. 2562 

8

จ้างจัดพิมพ์หนังสือเพือ่รวบรวมและถ่ายทอดองค์

ความรู้ ด้านศิลปะการออกแบบอาหารในกิจกรรม

 เล่น เรียนรู้ ดูงานศิลป์ Food fun frame

       204,370.00        204,370.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จ ากัด 

204,370.00

บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จ ากัด 

204,370.00
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่111/2562           

วนัที ่14/6/2562

9
จ้างจัดกิจกรรมการแข่งขันการเต้น ภายใต้

โครงการ Thai-hop international
       350,000.00        350,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มีเดียแอทยงั จ ากัด 

350,000.00

บริษัท มีเดียแอทยงั จ ากัด 

350,000.00
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่112/2562          

วนัที ่14/6/2562

10
จ้างติดต้ังจุดส่องสวา่งเพิม่เติม ภายในส านักงาน

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย ชัน้3
         55,597.00         55,597.00 เฉพาะเจาะจง

      นายคมสัน มูลธยิะ       

 55,597.00

       นายคมสัน มูลธยิะ          

55,597.00
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่113/2562          

วนัที ่17/6/2562

11

จ้างพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์ประกอบนิทรรศการ           

  "The Revolving World" ในงานมหกรรม

ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ คร้ังที ่

58

       370,434.00        370,434.00 เฉพาะเจาะจง
    บริษัท โครตดี จ ากัด       

 370,434.00

     บริษัท โครตดี จ ากัด        

370,434.00
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่114/2562          

วนัที ่18/6/2562

12
จ้างจัดสสถานทีแ่ละเตรียมอุปกรณ์ ในกิจกรรม 

เล่น เรียนรู้ ดูงานศิลป์ "Food fun frame"
         30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง

 นายดวงฤทธิ ์แคล้วปลอด

ทุกข์ 30,000.00

นายดวงฤทธิ ์แคล้วปลอดทุกข์    

   30,000.00
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่115/2562          

วนัที ่19/6/2562

13
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณไฟแสงสี

ภายนอกอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน
       166,920.00        166,920.00 เฉพาะเจาะจง

 บริษัท ไลท์ต๊ิง แอนด์ อีควปิ  

    เมนท์  จ ากัด (มหาชน)    

166,920.00

   บริษัท ไลท์ต๊ิง แอนด์ อีควปิ    

 เมนท์  จ ากัด (มหาชน)  

166,920.00

ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่116/2562          

วนัที ่25/6/2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที ่.............. เดือน .........กรกฎำคม...................... พ.ศ. 2562 

14

จ้างเผยเผยแพร่งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย

นานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ คร้ังที่58 ในหนังพิมพ์

สยามรัฐ รายวนั

       269,640.00        269,640.00 เฉพาะเจาะจง
   บริษัท สยามรัฐ จ ากัด       

 269,640.00

   บริษัท สยามรัฐ จ ากัด        

269,640.00
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่117/2562          

วนัที ่25/6/2562

15
จ้างจัดนิทรรศการและพิธมีอบรางวลั โครงการ

ประกวดภาพถ่าย 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
       434,955.00        434,955.00 เฉพาะเจาะจง

      บริษัท คอม อาร์ต        

      โปรดักชัน่ จ ากัด       

434,955.00

      บริษัท คอม อาร์ต            

  โปรดักชัน่ จ ากัด       

434,955.01

ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่118/2562          

วนัที ่28/6/2562

16

เช่ารถตู้เพือ่ใช้ในการจัดกิจกรรมบ่มเพราะ

นักเขียนหน้าใหม่ ปี 2562  คร้ังที ่4 ระหวา่ง 

29-30 มิถุนายน 2562

         28,800.00         28,800.00 เฉพาะเจาะจง
    นายสาทิตย ์สังข์ทอง      

28,800.00

    นายสาทิตย ์สังข์ทอง      

28,800.00
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่10/2562           

วนัที่7/6/2562

17
จ้างจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ประกอบนิทรรศการเชิดชูเก

รียติศิลปินศิลปาธร
       938,625.00        938,625.00 เฉพาะเจาะจง

 บริษัท เดอะเกรท ไฟน์อาร์ท 

จ ากัด   938,625.00

 บริษัท เดอะเกรท ไฟน์อาร์ท 

จ ากัด   938,625.00
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่32/2562            

วนัที ่4/6/2562

18

จ้างด าเนินการโครงการผลิตสารคดีส้ัน ชุด หอ

ศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒั

ธรรมเมืองโคราช

     1,159,000.00     1,159,000.00 e-bidding 
 บริษัท สนุก ครีเอชัน่ จ ากัด  

1,159,000.00

 บริษัท สนุก ครีเอชัน่ จ ากัด  

1,159,000.00
ราคาตาม งปม. อนุมัติ 

เลขที ่33/2562              

วนัที ่6/6/2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือถุงผ้าดิบ จ านวน 1,000 ถุง เพือ่ใช้ในโครงการ 

OCAC เราท าความดีด้วยหัวใจ                  

กิจกรรม"ฝากหัวใจใส่ถุงผ้า"

           35,000.00       35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อป สกีน                     

โดย นายพนาสันต์ จันทวงค์     

ราคาทีเ่สนอ 35,000 บาท

ร้านท๊อป สกีน                      

โดย นายพนาสันต์ จันทวงค์     

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง    

35,000 บาท

ราคาตาม งปม. อนุมัติ เลขที ่63/2562         

วนัที ่ 25/07/2562

2 จ้างท าสูติบัตร โครงการประกวดภาพถ่ายทาง

วฒันธรรมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

         200,000.00      200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โครตดี จ ากัด             

ราคาทีเ่สนอ 199,983 บาท

บริษัท โครตดี จ ากัด              

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง          

199,983 บาท

ราคาตาม งปม. อนุมัติ เลขที ่119/2562       

วนัที ่5/07/2562

3 จ้างจัดพิมพ์คู่มือกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพิม่เติม

 จ านวน 1,500 เล่ม

           40,000.00       40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด          

ราคาทีเ่สนอ 35,310 บาท

บริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด          

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง           

35,310 บาท

ราคาตามกองทุนฯ อนุมัติ เลขที ่120/2562        

วนัที ่9/07/2562

4 จ้างออกแบบอาร์ตเวร์ิก (Artwork) และจัดพิมพ์

พร้อมอุปกรณ์ประชาสัมพันธ ์สามารถพับเก็บได้   

(Roll up)

           15,000.00       15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนึง่โฆษณา               

(ส านักงานใหญ)่                  

ราคาทีเ่สนอ  8,774  บาท

ร้านหนึง่โฆษณา (ส านักงานใหญ)่

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง         

8,774 บาท

ราคาตาม กองทุนฯ อนุมัติ เลขที ่121/2562       

วนัที ่9/07/2562

5 จ้างจัดพิมพ์หนังสือรวมผลงานบ่มเพาะ            

นักเขียนหน้าใหม่ ปี 2562

60,000.00           60,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท กูด๊เฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ 

แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จ ากัด          

ราคาทีเ่สนอ 60,000 บาท

บริษัท กูด๊เฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์  

แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จ ากัด         

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง          

56,442.50 บาท

ราคาตาม งปม. อนุมัติ เลขที ่122/2562       

วนัที ่9/07/2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที ่.....7......... เดือน .........สิงหำคม..................... พ.ศ. 2562 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที ่.....7......... เดือน .........สิงหำคม..................... พ.ศ. 2562 

6 จ้างจัดท าปากกาพลาสติกลูกล่ืน หมึกสีน้ าเงิน       

หัวปากกา ขนาด 0.5 มิลลิเมตร สกรีนชือ่และโลโก้

กองทุนฯ จ านวน 1,000 ด้าม

           15,000.00       15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โบนันซ่าพรีเมียม        

กรุ๊ป จ ากัด                          

ราคาทีเ่สนอ 10,700 บาท

บริษัท โบนันซ่าพรีเมียม กรุ๊ป 

จ ากัดราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 

10,700 บาท

ราคาตาม กองทุนฯ อนุมัติ เลขที่123/2562         

วนัที ่11/07/2562

7 จ้างบันทึกเทปบทประพันธเ์พลง ดนตรี เพือ่แม่     

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ       

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

         130,000.00      130,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรัตน์  ศิริรัตนพันธ       

ราคาทีเ่สนอ 130,000 บาท

นายบุญรัตน์  ศิริรัตนพันธ        

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง          

130,000 บาท

ราคาตาม งปม. อนุมัติ เลขที่124/2562         

วนัที ่15/07/2562

8 จ้างท าโล่รางวลั โครงการประกวดภาพถ่าย         

ทางวฒันธรรมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2562

            6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จ ากัด      

ราคาทีเ่สนอ 4,494 บาท

บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จ ากัด      

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง          

4,494 บาท

ราคาตาม งปม. อนุมัติ เลขที ่125/2562        

วนัที ่22/07/2562

9 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธโ์ครงการ Mitsubishi

 Asian Children"s  Enikki Festa 2019 - 2020

           33,000.00       33,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์       

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

ในพระบรมราชูปถัมภ์           

ราคาทีเ่สนอ 33,000 บาท

ส านักงานกิจการโรงพิมพ์       

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ในพระบรมราชูปถัมภ์             

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง          

33,000 บาท

ราคาตาม งปม. อนุมัติ เลขที ่126/2562        

วนัที ่22/07/2562

10 จ้างผลิตส่ือวดิีทัศน์ 10 สุดยอดพิพิธภัณฑ์และ      

หอศิลป์ร่วมสมัย ทีต้่องไปชม

           85,000.00       85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิด-ดี ครีเอชัน่ จ ากัด     

ราคาทีเ่สนอ 80,250 บาท

บริษัท คิด-ดี ครีเอชัน่ จ ากัด     

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง    

80,250 บาท

ราคาตาม งปม. อนุมัติ เลขที ่127/2562         

วนัที ่22/07/2562

11 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน                        

รายการ เคร่ืองพิมพ์เอกสาร (Printer)

            3,930.11         3,930.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาทีเ่สนอ  3,930.11 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง          

3,930.11 บาท

ราคาตาม งปม. อนุมัติ เลขที ่128/2562        

วนัที ่24/07/2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2562

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที ่.....7......... เดือน .........สิงหำคม..................... พ.ศ. 2562 

12 จ้างจัดนิทรรศการและพิธมีอบรางวลัโครงการ

ประกวดภาพถ่ายทางวฒันธรรมอาเซียน          

ประจ าปี 2562

         455,000.00      455,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรดร็อคคิง จ ากัด          

ราคาทีเ่สนอ 448,330 บาท

บริษัท เรดร็อคคิง จ ากัด          

ราคาทีต่กลงจัดซ้ือหรือจ้าง     

448,330 บาท

ราคาตาม งปม. อนุมัติ เลขที ่129/2562        

วนัที ่24/07/2562

13 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็อกทรอนิกส์ ระบบควบคุม

เสียงแสง สี และระบบงานภาพ ห้องออดิทอเรียม

         153,000.00      153,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์    

ราคาทีเ่สนอ 127,301.27 บาท

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ 

ราคาทีต่กลงจัดซ้ือหรือจ้าง      

127,301.27 บาท

ราคาตาม งปม. อนุมัติ เลขที ่130/2562        

วนัที ่25/07/2562

14 จ้างยานพาหนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ            18,000.00       18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยศวฒัน์  ปัญจโพธวิฒัน์    

ราคาทีเ่สนอ 18,000 บาท

นายยศวฒัน์  ปัญจโพธวิฒัน์     

ราคาทีต่กลงจัดซ้ือจัดจ้าง       

18,000 บาท

ราคาตาม งปม. อนุมัติ เลขที ่131/2562        

วนัที ่30/07/2562

15 จ้างถ่ายรูปพร้อมบันทึกภาพวดีีโอ ในโครงการ      

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ           

Thailand Biennle, Korat 2020

           50,000.00       50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรวทิย ์ยศถา                 

ราคาทีเ่สนอ  50,000 บาท

นายปรวทิย ์ยศถา                 

ราคาทีต่กลงจัดซ้ือจัดจ้าง        

50,000 บาท

ราคาตาม งปม. อนุมัติ เลขที ่132/2562        

วนัที ่31/07/2562

16 จ้างท าเข็มเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น        

รางวลัศิลปาธร ประจ าปี พ.ศ. 2562

         245,000.00      245,000.00 เฉพาะเจาะจง กาญจนาภิเษกวทิยาลัย       

ช่างทองหลวง                      

ราคาทีเ่สนอ 231,000 บาท

กาญจนาภิเษกวทิยาลัย         

ช่างทองหลวง                      

ราคาทีต่กลงจัดซ้ือจัดจ้าง          

231,000 บาท

ราคาตาม งปม. อนุมัติ เลขที ่133/2562        

วนัที ่31/07/2562

17 จ้างจัดนิทรรศการและพิธเีปิดนิรรศการเชิดชูเกียรติ

ศิลปินศิลปาธรประจ าปี พ.ศ. 2562

       3,279,000.00   3,279,000.00 คัดเลือก บริษัท เบทเทอร์เวอร์ค จ ากัด    

ราคาทีเ่สนอ 3,279,000 บาท

บริษัท เบทเทอร์เวอร์ค จ ากัด  

ราคาทีต่กลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

3,279,000 บาท

ราคาตาม งปม. อนุมัติ เลขที ่34/2562         

วนัที ่24/07/2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันทีข่องสัญญำ

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปร้ินเตอร์ 150,000.00     150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาตาม เลขที ่64/2562

คร้ังที ่3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ราคาทีเ่สนอ 140,116.50 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง 140,116.50 บาท งปม. อนุมัติ วนัที ่9 ส.ค. 2562 

ซ้ือวสัดุส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ      500,000.00    500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสะ เรดด้ิง จ ากัด ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสะ เรดด้ิง จ ากัด ราคาตาม เลขที ่65/2562 

พ.ศ.2562 ราคาทีเ่สนอ 499,681.10 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง 499,681.10 บาท งปม. อนุมัติ วนัที ่29 ส.ค. 2562

ซ้ือโคมไฟติดรางเพิม่เติม  ส าหรับจัดแสดง      500,000.00    500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควปิเมนท์ 
จ ากัด

บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควปิเมนท์ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่66/2562

นิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ราคาทีเ่สนอ 353,100.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง 353,100.00 บาท งปม. อนุมัติ วนัที ่30 ส.ค. 2562

จ้างติดฟิล์มกรองแสงส านักงานศิลปวฒันธรรม      120,000.00    120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ คอมเน็ทเวร์ิค จ ากัด บริษัท มายด์ คอมเน็ทเวร์ิค จ ากัด ราคาตาม เลขที ่134/2562

ร่วมสมัย บริเวณชัน้ 3 ราคาทีเ่สนอ 119,893.50 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง 119,893.50 บาท งปม. อนุมัติ วนัที ่1 ส.ค. 2562

5 จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธโ์ครงการเผยแพร่        77,000.00      77,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลฤดี  ผิวเกล้ียง นางสาวชลฤดี  ผิวเกล้ียง ราคาตาม เลขที ่135/2562

ศิลปวฒันธรรมไทยในต่างประเทศ ราคาทีเ่สนอ 77,000.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่5 ส.ค. 2562

เส้นทางญีปุ่น่ ณ ท าเนียบรัฐบาล 77,000.00 บาท

จ้างตกแต่งสถานที ่เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิม 50,000.00       50,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวชลฤดี  ผิวเกล้ียง นางสาวชลฤดี  ผิวเกล้ียง ราคาตาม เลขที ่136/2562

พระชนมพรรษา2562 ราคาทีเ่สนอ 50,000.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่9 ส.ค. 2562

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 50,000.00 บาท

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                  
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2562

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที ่.......12....... เดือน ............กันยำยน.................. พ.ศ. 2562 
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แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันทีข่องสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2562

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที ่.......12....... เดือน ............กันยำยน.................. พ.ศ. 2562 

จ้างจัดพิมพ์หนังสือรวมผลงานเขียนการประกวด      130,000.00    130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กูด๊เฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ บริษัท กูด๊เฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ ราคาตาม เลขที ่137/2562

งานเขียนเร่ืองเล่าจากบ้านเรา ปี 2562 แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จ ากัด แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จ ากัด งปม. อนุมัติ วนัที ่9 ส.ค. 2562

ราคาทีเ่สนอ 129,791.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง 129,791.00 บาท

จ้างท าสายคล้องคอสีทอง พร้อมสกรีนชือ่        50,000.00      50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยแูอนด์เอิร์ธซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ยแูอนด์เอิร์ธซิสเท็ม จ ากัด ราคาตาม เลขที ่138/2562

ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย ราคาทีเ่สนอ 35,738.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง 35,738.00 บาท งปม. อนุมัติ วนัที ่14 ส.ค. 2562

จ้างด าเนินงานการบรรจุหีบห่อผลงานส าหรับเตรียม        25,000.00      25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรัณย ์ ศรีธวชั ณ อยธุยา นายศิรัณย ์ ศรีธวชั ณ อยธุยา ราคาตาม เลขที ่139/2562

ส่งพัสดุภัณฑ์ เพือ่ส่งคืนศิลปิน ราคาทีเ่สนอ 21,000.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง 21,000.00 บาท งปม. อนุมัติ วนัที ่16 ส.ค. 2562

จ้างด าเนินงานนิทรรศการในโครงการหลากศิลป์        57,000.00      57,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุคนธ ์  หนูบุญมา นางสุคนธ ์  หนูบุญมา ราคาตาม เลขที ่140/2562

ร่วมสมัย Contemporary art ราคาทีเ่สนอ 57,000.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง 57,000.00 บาท งปม. อนุมัติ วนัที ่19 ส.ค. 2562

จ้างจัดพิธมีอบรางวลัประกวดงานเขียน      500,000.00    500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดให้ จ ากัด บริษัท คิดให้ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่141/2562

เร่ืองเล่าจากบ้านเรา ปี 2562 และกิจกรรม ราคาทีเ่สนอ 496,694.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่21 ส.ค. 2562

เรียนรู้ด้านวรรณศิลป์ 496,694.00 บาท  

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน          5,521.20        5,521.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่142/2562

รายการเคร่ืองพิมพ์เอกสาร (Printer) ราคาทีเ่สนอ  5,521.20 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง 5,521.20  บาท งปม. อนุมัติ วนัที ่22 ส.ค. 2562

จ้างเหมาบริการปรับปรุงไฟส่องสวา่ง        35,203.00      35,203.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จ ากัด บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่143/2562

ในห้องออดิทอเรียม ส าหรับจัดกิจกรรมและพิธกีาร ราคาทีเ่สนอ  35,203.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง  35,203.00 บาท งปม. อนุมัติ วนัที ่29 ส.ค. 2562
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แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันทีข่องสัญญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2562

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที ่.......12....... เดือน ............กันยำยน.................. พ.ศ. 2562 

จ้างจัดแถลงข่าวการแสดงทัวร์ยโุรป      500,000.00    500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมากไอเดีย จ ากัด บริษัท ดีมากไอเดีย จ ากัด ราคาตาม เลขที ่144/2562

ของสยามซินโฟนิเอตต้า ของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ราคาทีเ่สนอ 500,000.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง 313,510.00 บาท งปม. อนุมัติ วนัที ่30 ส.ค. 2562

จ้างยานพาหนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ        10,800.00      10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย ใจอิน่แก้ว นายชาญชัย ใจอิน่แก้ว ราคาตาม งปม. เลขที ่145/2562

ราคาทีเ่สนอ 10,800 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง 10,800 บาท กองทุนฯ อนุมัติ วนัที ่30 ส.ค. 2562
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แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันทีข่องสัญญำ

ซ้ือถุงผ้าดิบชนิดผ้าลายสองสี มีหูหิว้สายไนร่อนสี 105,000.00      105,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อป สกีน ร้านท๊อป สกีน ราคาตาม เลขที ่67/2562

สกรีนตัวอักษร 4 สี 1 จุด ขนาด 11*13 นิว้ โดยนายพนาสันต์ จันทวงค์ โดยนายพนาสันต์ จันทวงค์ งปม. อนุมัติ วนัที ่10 ก.ย. 2562 

ราคาทีเ่สนอ 105,000.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง

105,000.00 บาท

ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพือ่ใช้ในหอศิลป์ร่วมสมัย       149,600.00       149,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสะ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสะ เรดด้ิง จ ากัด ราคาตาม เลขที ่68/2562 

ราชด าเนิน เรดด้ิง จ ากัด ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่12 ก.ย. 2562

ราคาทีเ่สนอ 119,920.25 บาท  119,920.25 บาท  

ซ้ือผ้าคลุมโต๊ะ เพือ่ใช้ในหอศิลป์ร่วมสมัย       149,600.00       149,600.00 เฉพาะเจาะจง นายคงกระพัน  สุขประเสริฐ นายคงกระพัน  สุขประเสริฐ ราคาตาม เลขที ่69/2562

ราชด าเนิน ราคาทีเ่สนอ 27,000.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่12 ก.ย. 2562

27,000.00 บาท

ซ้ือหนังสือเพือ่ไวใ้ห้บริการห้องสมุดศิลปวฒันธรรม         56,000.00         56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่70/2562

ร่วมสมัย ประจ าปี 2562 หนังสือดีส าหรับเด็ก ราคาทีเ่สนอ 4,556.85 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่13 ก.ย. 2562

และเยาวชน 4,556.85 บาท

5 ซ้ือหนังสือเพือ่ไวใ้ห้บริการห้องสมุดศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมัย

        56,000.00         56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุค๊เน็ท จ ากัด บริษัท บุค๊เน็ท จ ากัด ราคาตาม เลขที ่71/2562

ประจ าปี 2562 หนังสือด้านศิลปวฒันธรรม ราคาทีเ่สนอ 43,020.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่13 ก.ย. 2562

ร่วมสมัย 43,020.00 บาท

ซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง 40,000.00        40,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟลบริด คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บริษัท โฟลบริด คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่72/2562

ณ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชัน้ 6 ส านักงานใหญ่ ส านักงานใหญ่ งปม. อนุมัติ วนัที ่16 ก.ย. 2562

ราคาทีเ่สนอ 40,000.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง

 40,000.00 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2562
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ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ         24,000.00         24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีท.ีเค โซลูชัน่ จ ากัด บริษัท ท.ีท.ีเค โซลูชัน่ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่73/2562

รายการเคร่ืองบันทึกเสียง ราคาทีเ่สนอ 23,968.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่16 ก.ย. 2562

23,968.00 บาท

ซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ รายการบันได 7 ขัน้           2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาตาม เลขที ่74/2562

ราคาทีเ่สนอ 2,500.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่16 ก.ย. 2562

 2,500.00 บาท

ซ้ือเคร่ืองแสกนลายนิว้มือแบบ Stanalone       145,000.00       145,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ จ ากัด บริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่75/2562

BLOSEC VAT 200Z พร้อมโปรแกรม ราคาทีเ่สนอ 145,000.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่18 ก.ย. 2562

145,000.00 บาท

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ         33,170.00         33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิสม่อนพร้ินท์ จ ากัด บริษัท บิสม่อนพร้ินท์ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่76/2562

ราคาทีเ่สนอ 33,170.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่18 ก.ย. 2562

33,170.00 บาท

11 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ       205,000.00       205,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีท.ีเค โซลูชัน่ จ ากัด บริษัท ท.ีท.ีเค โซลูชัน่ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่77/2562

ราคาทีเ่สนอ 98,948.25 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่18 ก.ย. 2562

98,948.25 บาท  

ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ด า และสี Ricoh       205,000.00       205,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ จ ากัด บริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่78/2562

รุ่น SP C261DNW ราคาทีเ่สนอ  99,510 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่18 ก.ย. 2562

99,510  บาท

12

10

8

9

7



แบบ สขร. 1
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ซ้ือครุภัณฑ์โรงงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที เทคโนโลยี บริษัท เอ็มที เทคโนโลยี ราคาตาม เลขที ่79/2562

ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด งปม. อนุมัติ วนัที ่20 ก.ย. 2562

ราคาทีเ่สนอ  45,000.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง

45,000.00 บาท

ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 8 รายการ       245,800.00       245,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีท.ีเค โซลูชัน่ จ ากัด บริษัท ท.ีท.ีเค โซลูชัน่ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่80/2562

ราคาทีเ่สนอ 205,333.00 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง 205,333.00 
บาท

งปม. อนุมัติ วนัที ่26 ก.ย. 2562

ซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ จ ากัด บริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่81/2562

ประเภทหมึกปร้ินเตอร์ คร้ังที ่4 ราคาทีเ่สนอ 499,850.50 บาท ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง 499,850.50 
บาท

งปม. อนุมัติ วนัที ่30 ก.ย. 2562

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 499,850.50 บาท

ซ้ือวสัดุส านักงาน ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร       100,000.00       100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จ ากัด ราคาตาม เลขที ่82/2562

A4 ขนาด 80 แกรม ยีห่้อ Idea Green ราคาทีเ่สนอ 99,006.03 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 99,006.03 
บาท

งปม. อนุมัติ วนัที ่30 ก.ย. 2562

99,006.03 บาท

จ้างซ่อมแซมประตูบานคู่กระจกเปลือย เปิด ปิด       102,000.00       102,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทธารา พาวเวอร์เทค บริษัทธารา พาวเวอร์เทค แอนด์ ราคาตาม เลขที ่146/2562

ทางเข้าออก อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด เซอร์วสิ จ ากัด งปม. อนุมัติ วนัที ่2 ก.ย. 2562

ราคาทีเ่สนอ 101,115.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 101,115.00
 บาทจ้างจัดพิมพ์หนังสือเพือ่รวบรวมผลงานศิลปะ         58,000.00         58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จ ากัด บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จ ากัด ราคาตาม งปม. เลขที ่147/2562

และบัตรเชิญผู้เข้าร่วมงาน ในกิจกรรม ราคาทีเ่สนอ 57,780.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 57,780.00 
บาท

กองทุนฯ อนุมัติ วนัที ่2 ก.ย. 2562

 "ART EXHIBITION คนร่วมสมัยหัวใจอาร์ต"  57,780.00 บาท

จ้างจัดกิจกรรมและพิธเีปิดนิทรรศการ         88,200.00         88,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิกา วฒิุสมบัติเจริญ นางสาวพิมพิกา วฒิุสมบัติเจริญ ราคาตาม งปม. เลขที ่14๘/2562

"ART EXHIBITION คนร่วมสมัยหัวใจอาร์ต" ราคาทีเ่สนอ 57,780.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 57,780.00 
บาท

กองทุนฯอนุมัติ วนัที ่3 ก.ย. 2562
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จ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านศิลปะร่วมสมัย       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล จ ากัด บริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล จ ากัด ราคาตาม เลขที ่149/2562

ในรายการ Great Star Art Show ราคาทีเ่สนอ 500,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 500,000.00
 บาท

งปม. อนุมัติ วนัที ่12 ก.ย. 2562

จ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธโ์ครงการสร้างสรรค์         25,800.00         25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร์ ซิสเตอร์ จ ากัด บริษัท คัลเลอร์ ซิสเตอร์ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่150/2562

ศิลปะร่วมสมัยเพือ่ต่อยอดทุนทางวฒันธรรม ราคาทีเ่สนอ 25,680.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่12 ก.ย. 2562

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25,680.00 บาท

จ้างพิมพ์หนังสือรวมผลงานการประกวดงานเขียน       160,000.00       160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทกูด๊เฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ บริษัทกูด๊เฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ ราคาตาม                                            เลขที ่151/2562

เร่ืองเล่าจากบ้านเรา ปี 2562 เพิม่เติม แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จ ากัด แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จ ากัด งปม. อนุมัติ วนัที ่24 ก.ย. 2562

ราคาทีเ่สนอ 159,644.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

159,644.00 บาท

จ้างพิมพ์หนังสือ Hello โซ่พิสัย         85,065.00         85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทกูด๊เฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ บริษัทกูด๊เฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ ราคาตาม เลขที ่152/2562

แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จ ากัด แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จ ากัด งปม. อนุมัติ วนัที ่24 ก.ย. 2562

ราคาทีเ่สนอ 85,065.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 85,065.00 
บาท

จ้างรวบรวมผลงานการออกแบบชุดเคร่ืองแต่งกาย       200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดให้ จ ากัด บริษัท คิดให้ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่153/2562

และผลิตภัณฑ์เป็นรูปเล่มและรูปแบบ ราคาทีเ่สนอ 199,020.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่24 ก.ย. 2562

อิเล็กทรอนิกส์ e-book 199,020.00 บาท

จ้างจัดจัดพิมพ์หนังสือเพือ่รวบรวมผลงาน       250,000.00       250,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรทอง อุบลสูตรวนิช นายจักรทอง อุบลสูตรวนิช ราคาตาม เลขที ่154/2562

การออกแบบชุดเคร่ืองแต่งกายและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ปี 2562

ราคาทีเ่สนอ 57,780.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 57,780.00 
บาท

งปม. อนุมัติ วนัที ่25 ก.ย. 2562

จ้างผลิตส่ือวดิีทัศน์ สุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัย       100,000.00       100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรษชล ผดุงไทย นางสาวพรรษชล ผดุงไทย ราคาตาม เลขที ่155/2562

ในรัชกาลที ่9 ราคาทีเ่สนอ 100,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 100,000.00
 บาท

งปม. อนุมัติ วนัที ่26 ก.ย. 2562
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แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันทีข่องสัญญำ

จ้างท าวดีิทัศน์น าเสนอการเตรียมความพร้อมของ         70,000.00         70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดให้ จ ากัด บริษัท คิดให้ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่156/2562

จังหวดัเชียงรายสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการแสดง
ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ

ราคาทีเ่สนอ 70,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 70,000.00 
บาท

งปม. อนุมัติ วนัที ่26 ก.ย. 2562

28 จ้างท าวดีิทัศน์ 70 สุดยอดผลงานเรขศิลป์       100,000.00       100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรพงษ์ ภูน่พคุณ นายสรพงษ์ ภูน่พคุณ ราคาตาม . เลขที ่157/2562

ในรัชกาลที ่9 ราคาทีเ่สนอ 100,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 100,000.00
 บาท

งปม. อนุมัติ วนัที ่27 ก.ย. 2562

จ้างท าแถบสต๊ิกเกอร์โลโก้ส านักงาน         30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคงกะพัน สุขประเสริฐ นายคงกะพัน สุขประเสริฐ ราคาตาม เลขที ่158/2562

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยติดกระจก ราคาทีเ่สนอ 29,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่27 ก.ย. 2562

อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 29,000.00 บาท

จ้างจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการด าเนินงาน    1,368,000.00    1,368,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ ราคาตาม เลขที ่159/2562

โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก งปม. อนุมัติ วนัที ่27 ก.ย. 2562

Thailand Biennale 2018  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

 1,368,000.00 บาท 1,368,000.00 บาท

จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงาน    2,900,000.00    2,900,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ ราคาตาม เลขที ่160/2562

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก งปม. อนุมัติ วนัที ่30 ก.ย. 2562
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

 2,900,000.00 บาท 2,900,000.00 บาท

จ้างจัดโครงการร าลึกพระบรมชนกาธเิบศร       400,000.00       400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมากไอเดีย จ ากัด บริษัท ดีมากไอเดีย จ ากัด ราคาตาม เลขที ่161/2562

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ราคาทีเ่สนอ 399,966.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่30 ก.ย. 2562
13 ตุลาคม 2562 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย 399,966.00 บาท

ราชด าเนิน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2562

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที ่..... 8......... เดือน ...........ตุลำคม.................. พ.ศ. 2562 
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แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป และวันทีข่องสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2562

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที ่..... 8......... เดือน ...........ตุลำคม.................. พ.ศ. 2562 

จ้างจัดนิทรรศการสุดยอดผลงานศิลปะ       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิด ให้ ครบ จ ากัด บริษัท คิด ให้ ครบ จ ากัด ราคาตาม เลขที ่162/2562

ร่วมสมัยไทย ในรัชกาลที ่9 ราคาทีเ่สนอ 500,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่30 ก.ย. 2562

500,000.00 บาท

จ้างท า"หนังสือสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยไทย    1,300,050.00    1,300,050.00 คัดเลือก บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จ ากัด บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จ ากัด ราคาตาม เลขที ่34/2562

ในสมัยราชกาลที ่ 9 สาขาทัศนศิลป์" ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง งปม. อนุมัติ วนัที ่23 ก.ย. 2562

1,300,050.00 บาท 1,300,050.00 บาท
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